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Elisa Oyj on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys. Yritys on Suomessa alansa 

markkinajohtaja ja pitääkseen asemansa on sen jatkuvasti kehitettävä toimintansa 

laatua sekä tuottavuutta. Keväällä 2017 aloitettiin yrityksen keskeisen 

tuotantokomponentin eli verkon suunnittelu- ja rakentamistoimintojen kehitysvaihe, 

jossa keskeisimpänä tavoitteena oli parantaa asiakasohjautuvuutta ja 

investointitehokkuutta läpimenoaikaa lyhentämällä erityisesti tukiaseman suunnittelu- 

ja rakentamisprosessissa.  

Tutkimuksessa selvitettiin leanin, ketterän kehityksen ja kokeilukulttuurin filosofioita 

ja menetelmiä läpimenoajan lyhentämiseksi sekä muodostettiin näistä teoreettinen 

viitekehys. Lisäksi selvitettiin prosessille sopivat kuvausmenetelmät. Nykytila 

kuvattiin usealla tarkkuustasolla, jotta kehittämiselle syntyisi mahdollisimman vahva 

pohja. Lisäksi tehtiin karkea kuvaus tavoitetilasta. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta 

rakennettiin uusi scrum pohjainen toimintamalli, jota pilotoitiin erikseen valituissa 

osissa prosessia sekä ehdotettiin tapaa laajentaa ja ottaa käyttöön koko prosessissa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tapa, jolla läpimenoaika puolittuu. Teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta rakennetun uuden toimintamallin kokeilussa saavutettiin yli 

50% parannus läpimenoaikaan valituissa osissa prosessia.     
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Elisa Corporation is a telecommunications, ICT and online service provider. The 

company is the market leader in Finland and for ensuring competitiveness also in the 

future is important to continually improve the quality and productivity of its operations. 

In the spring 2017 started development phase for the production core component, the 

infrastructure design and implementation process. Key objective for that development 

phase was improve customer orientation and investment efficiency through shorten 

lead time, especially in the design and implementation of the mobile base station.  

 

The study examined the philosophies and methods of lean, agile development and 

experimental culture to shorten the lead time. Based on that examination also formed 

the theoretical framework. In addition, methods for the description of the current state 

of process were studied. The current state was described at several levels of accuracy 

to provide the solid foundation for development. In addition, a rough description of the 

target state was made. Based on the theoretical framework, a new Scrum-based 

approach was built. That approach was piloted in selected parts of the process and 

proposed ways to expand and deploy that model throughout the entire process. The aim 

of the study was to find a way to reduce the lead time by half. The experiment of the 

new operating model based on the theoretical framework resulted in over 50% 

improvement in lead time in selected parts of the process. 
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1. JOHDANTO  

 

Asiakastarpeiden muuttuminen on kasvattanut kilpailua tietoliikenne alalla 

merkittävästi. Jatkuva saatavilla olemisen tarve on asettanut kokonaan uusia tarpeita 

tietoliikenneverkoille sekä niiden rakentamiselle ja kehittämiselle. Yritysten ja etenkin 

tietoliikenneyhtiöiden investointitehokkuuden, tuottavuuden, laadun ja ketteryyden 

parantaminen ovat nousseet keskeiseen osaan kilpailukyvyn varmistamisessa. Tästä 

johtuen toimintaprosessien tehokkuuden ja asiakastarpeiden huomioon ottava 

kehittäminen on yhä tärkeämmässä roolissa yrityksille. Toimintaprosessien 

kuvaaminen sekä niiden kehittäminen lean filosofian ja jatkuvan parantamisen keinoin 

ovat yleisesti hyväksi todettuja työkaluja näihin haasteisiin vastaamiseksi. 

Elisassa onkin ryhdytty prosessien kehittämiseen vaiheittain jatkuvan parantamisen ja 

leanin filosofioita hyödyntäen. Sittemmin mukaan työkaluvalikoimaan ovat tulleet 

ketterä kehitys ja kokeilukulttuuri.  Mobiilidatan viimeaikainen käytön vahva kasvu on 

asettanut uudenlaisia haasteita erityisesti mobiiliverkon rakentamisessa, jossa 

läpimenoaika tulisi saada huomattavasti lyhyemmäksi. Lyhyemmän läpimenoajan 

myötä asiakastarpeisiin kyettäisiin vastaamaan nopeammin ja tarkemmin sekä edelleen 

tekemään verkon rakentamista aiempaa investointitehokkaammin. 

1.1 Työn tausta 

Asiakkaan kokema laatu ja toiminnan tuottavuus ovat avainroolissa yleisesti yritysten 

menestystä ajateltaessa. Kyseiset mittarit ovat avainasemassa myös Elisan 

mobiiliverkon rakentamisessa. Elisalla on tarve merkittävästi lyhentää mobiiliverkon 

tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessin läpimenoaikaa, jotta asiakastarpeisiin 

kyettäisiin vastaamaan ketterämmin ja investointitehokkaammin. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen kohteena on Elisan mobiiliverkon tukiaseman suunnittelu- ja 

rakentamisprosessin kehittäminen siten, että läpimenoajan lyhenemisen kautta 

saavutetaan aiempaa asiakasohjautuvampi ja investointitehokkaampi mobiiliverkon 

rakentaminen. Tutkimuksen tekijä on valinnut tutkimuskohteeksi kyseisen prosessin 

kehittämisen, koska aihe vaatii prosessin päästä-päähän ymmärtämistä erityisesti 

prosessin investointi- ja läpimenotehokkuuden sekä asiakasohjautuvuuden 

näkökulmista. Työssä vaaditaan kokonaisnäkemystä siitä, miten kohde organisaatiota 

leikkaavaa ja yhteistyö-organisaatioista riippuvaista prosessia tulisi kehittää, jotta 

uudet toimintamallit ja tavat ajatella implementoituisivat mahdollisimman tehokkaasti 

osaksi operatiivista toimintaa sekä edelleen jatkojalostuisivat toiminnan osana. Työssä 

pyritään selvittämään nykyistä tehokkaampia tapoja mitata ja toteuttaa prosessiin 

liittyviä toimintoja. Erityisesti keskitytään vähentämään prosessin hukkaa ja kankeista 

toimintatavoista aiheutuvia turhia kustannuksia. 

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: 

• Millaiset menetelmät soveltuvat ja mitä organisaatiolta edellytetään, jotta 

tutkimuksen kohteena olevaa prosessia voidaan kehittää ja läpimenoaikaa 

lyhentää? 

• Millaiset mittarit tarvitaan, jotta kehitystä pystytään ohjaamaan? 

• Mitkä ovat potentiaalisimpia kehitysalueita ja miten niissä on suositeltavaa 

lähteä liikkeelle? 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

Työssä selvitetään ensin Sharpia & McDermottia (2009) mukaillen tukiasemaprosessin 

suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät aktiviteetit sekä linkitetään vaiheet toisiinsa 

tunnistaen niiden muodostama prosessi. Prosessin aktiviteetit avataan ja kuvataan 

tarkemmin Hines et al. (2000) mukaillen käyttäen arvovirtakuvaustekniikkaa, jotta 

tuotannon haastekohdat sekä tämän hetkinen läpimenoaika pystytään tunnistamaan. 
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Prosessin nykytilan selvittyä luodaan lean filosofian, ketterän kehityksen ja 

kokeilukulttuurin oppeja yhdistelemällä teoriapohja, jota edelleen hyödyntämällä 

rakennetaan ja pilotoidaan kohde prosessiin sopiva tapa parantaa läpimenoaikaa. 

Parantamisen todentamiseksi esitellään mittaamisessa huomioitavia seikkoja sekä 

esitellään mittariperiaatteet läpimenoajan mittaamiseksi nykytilaa tarkemmin. 

Prosessin aktiviteetit ja vaiheet selvitetään haastatteluiden ja työpajojen yhdistelmänä. 

Haastatteluihin osallistuu 10 ja työpajoihin 16 Elisan henkilöä prosessin eri vaiheista 

sekä kahden urakoitsijayhtiön edustajia.  Prosessista luodaan eri tarkkuustason 

kuvauksia vahvaksi pohjaksi prosessin kehittämiselle. 

Prosessin kehittämiseksi luodaan teoriaviitekehykseen pohjautuva kehittämismalli, 

jonka pohjalta kokeillaan työkaluja ja menetelmiä läpimenoajan lyhentämiseksi 

pienellä kuuden henkilön tiimillä. Oppeja pyritään yhdistelemään kohdeprosessin 

kehittämiseen sopivalla tavalla ja tapaa pilotoidaan lean startup tyyppisen 

kokeilukulttuurin rohkeudella.  

1.4 Tutkimuksen kohdeyritys ja -organisaatio 

Tutkimuksen kohdeyritys Elisa Oyj on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, 

jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. 

Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia 

euroa ja henkilöstömäärä 4 300. (Elisa Oyj vuosikertomus, 2016.) Tutkimuksen 

kohdeorganisaatio on mobiili- ja runkoverkkopalveluiden tuotannosta vastaava 

tulosyksikkö. Yksikkö suunnittelee, hankkii, rakennuttaa ja ylläpitää Elisan 

palveluiden tarvitsemat mobiili- ja runkoverkot.  
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2. NYKYTILAN KUVAAMISEN JA ANALYSOINNIN MENETELMIÄ 

 

Prosessien ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi on ensin tiedostettava nykytila. 

Nykytilan kuvaaminen on ensimmäinen askel. Lisäksi tarvitaan arviointi, joihin on 

olemassa erilaisia menetelmiä. Seuraavissa luvuissa on esitetty kuvaamisen ja 

analysoinnin menetelmiä.  

2.1 Prosessin kuvaamisen menetelmiä  

Liiketoimintaprosessi voidaan kuvata monella eri tavalla ja tarkkuustasolla. 

Tarkkuustasosta riippuen yleisesti käytettyjä tapoja ovat muun muassa SIPOC 

(Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) -kuvaus, vuokaavio, 

työnkulkukaavio, uimaratakaavio ja arvovirtakuvaus. Arvovirtakuvaus näistä edustaa 

tarkinta kuvaustasoa ja vuokaavio sekä SIPOC ovat epätarkimmasta päästä.  

Ydinprosessi olisi hyvä kuvata aina asiakkaalta asiakkaalle, mutta tukiprosessit ovat 

luonteeltaan sisäisiä prosesseja eivätkä niinkään näy asiakkaalle vaan luovat 

edellytykset varsinaisen ydinprosessin toiminnalle (Laamanen, 2001, s. 57). 

Tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessi on näiden kahden eri prosessityypin 

rajaseudulla painottuen enemmän tukiprosessiksi toimiessaan mahdollistajana Elisan 

tarjoamille palveluille. Prosessikuvauksen tulisi vastata ensisijaisesti kysymykseen 

mitä, kysymysten kuka ja miten sijaan (Sharp et al., 2009, s. 42).  Kuvauksessa tulee 

painottaa aikaansaannoksia ja jättää roolit sekä organisaatiot taustalle. Prosessi tulisi 

mieluiten kuvata yksikössä, ei monikossa. (Sharp et al., 2009, s. 40.) Tukiasemien 

sanan sijaan on suositeltavaa siis käyttää tukiaseman sanaa ja lähteä kuvauksissa yhden 

tukiaseman suunnittelusta ja rakentamisesta, jolloin fokuksen säilyminen varmistuu. 

Prosessikuvauksia tehtäessä on syytä huomioida myös käyttötarkoitus, sitoutuminen ja 

viestintä. Tästä syystä usein tarvitaan useampia kuvauksia eri tarkkuustasoilta. (Sharp 

et al., 2009.)  
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2.2 Lean filosofia prosessien kuvaamisessa 

Prosessi voidaan kuvata eri näkökulmista. Modig & Åhlström (2017) sanoo, että 

organisaatioissa tyypillistä on kuvata prosessit resurssitehokkuuden näkökulmasta eli 

optimoida resurssien ajankäyttöä. Läpimenoajan lyhentämisen ollessa kyseessä on 

perustellumpaa kuvata prosessi virtausyksiköiden näkökulmasta eli optimoida 

prosessissa etenevien yksiköiden aikaa resurssien sijaan (Modig et al., 2017, s. 19). 

Läpimenoajan lyhentämisen näkökulmasta olennaista prosessissa on erotella ajat, jotka 

lisäävät arvoa ajoista, jotka eivät lisää arvoa virtausyksikölle. Arvoa tuottava osuus 

tulee kuvata erityisesti loppuasiakkaan näkökulmasta, jotta varmistetaan asiakkaalle 

arvoa tuottamaton aika (Hines et al., 2000, s. 5).   

Virtaustehokkuuden kannalta olennaista on arvoa tuottamattomien osien poistaminen 

prosessista eikä niinkään tuottavien osien nopeuttaminen (Modig et al., 2017, s. 28). 

Virtausyksikölle arvoa tuottamatonta aikaa voidaan kutsua myös prosessihukaksi. 

Jatkokehittämistä ajatellen on prosessikuvauksissa hyvä saada esiin virtausyksiköt ja 

niille tuottamaton aika.  

2.3 Arvovirtakuvaus ja uimaratakaavio prosessien kuvaamisen välineinä 

Arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping, VSM) on vuonna 1995 kehitetty prosessien 

kuvaustapa. Tavoitteena arvovirtauskuvauksen kehittämisessä oli löytää menetelmä, 

jolla hukka arvovirrasta pystytään tunnistamaan ja käyttämään sopivia menetelmiä sen 

poistamiseksi (Hines et al., 2000).  

Arvovirtakuvauksesta kehittyi enemmän kuin työkalu hukan kuvaamiseen, se on 

visuaalinen ilmentymä materiaali ja informaatiovirroista, joilla luodaan ymmärrys 

kehittämispotentiaalista sekä prosessin kulusta toimijoiden, roolien ja vaiheiden 

kannalta. Lisäksi arvovirtakuvauksen avulla muodostuu samalla tavalla ymmärrettävä 

käsitys tehtävien suoritus- ja läpimenoajoista sekä näkemys ongelmista, joilla on 

yhteys läpimenoaikaan ja prosessin virtaustehokkuuteen. Sama ymmärrys mahdollistaa 
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kaikille saman vision ja luo vahvan pohjan kehittämiselle. (Liker & Meier, 2006; Hines 

et al., 2000.) 

Arvovirtakuvaus ei ole prosessikehittämisen käsikirja vaan apuväline. Tarvitaan paljon 

erilaisia taitoja ja osaamista niin kuvaamis- kuin kehittämisvaiheessa. Liian nopeiden 

johtopäätösten tekeminen ja kehittämisen aloittaminen ovat tyypillisiä virheitä, joita 

tulee välttää. Kuvaamiseen ja kuvausten viestimiseen sekä yhteiseen ymmärtämisen on 

hyvä varata riittävästi aikaa varmistaakseen vahvan pohjan kehittämiselle. (Liker et al., 

2006, s. 33-55.)  

Uimaratakaavio on muodostunut yleiseksi ja laajalti tunnetuksi tavaksi kuvata 

prosesseja. Ne ovat yksinkertaisuutensa vuoksi helposti ymmärrettäviä, koska samasta 

kuvauksesta näkee mitä, kuka, miten ja milloin. (Sharp et al., 2009, s. 201-231.) 

Elisassa uimaratakaavio on pitkään ja yleisesti käytetty prosessikuvaustapa, joten se 

tunnetaan ja sitä osataan käyttää laajasti koko organisaatiossa.  

Uimaratakaavio voidaan tehdä useilta tasoilta ja yleensä prosessin alusta-loppuun sekä 

kuvata nykytila tai tulevaisuuden tavoitetila. Hyvin toimiessaan kuvaus toimii faktana 

keskusteluissa ja ymmärryttää toimijoita kokonaisesta prosessista sekä sen 

riippuvuussuhteista. (Sharp et al., 2009, s. 201-231.) 

Uimaratakaavio on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä kuvaustapa, mutta 

onnistuneen kuvauksen tekeminen ei ole yksinkertaista. Kuvausta tehdessä tuleekin 

varmistaa, että mihin käyttötarkoitukseen se tehdään. Pelkkä kuvaus työvirrasta voi 

olla sinällään hyvin arvokasta, mutta toisaalta sen pohjalta ei mahdollisesti voida tehdä 

kehitystä tai jokin kohta jää mallintamatta malliin soveltumattomana ja kuvaus jää 

puutteelliseksi. (Sharp et al., 2009, s. 201-231.)  
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3. PROSESSIN MITTAAMISEN MENETELMIÄ JA LAINALAISUUKSIA 

 

Toiminnan kehittämisen vaikutukset tulee pystyä todentamaan. Mittaaminen ja 

mittareiden asettaminen ovat avain tehokkaan kehittämisen onnistumisessa. 

Mittareiden avulla pystytään arvioimaan nykytilan kuvaamisen jälkeisen prosessin 

kehityksen onnistuminen ja palkitsemaan saavutuksista oikeudenmukaisesti. 

Mittaamisen tavoite onkin kyetä osoittamaan jonkin asian parantuminen, sillä ilman 

mittareiden tuomaa näyttöä ei voida todistettavasti osoittaa parantamisen onnistumisia 

ja aikaansaannoksia (Liker et al., s. 449, 2006; Sharp et al., 2009, s. 189).  Seuraavissa 

luvuissa on esitetty mittaamisen ja mittareiden asettamisen teorioita sekä mittaamista 

vaikuttamiskeinona.  

3.1 Huomioitavaa mittaamisesta organisaatioissa 

Organisaatioissa on tyypillisesti lukuisa määrä erilaisia mittareita ja tilastoja 

toteumista. Yleensä ne mittaavat perinteisen organisaatiorakenteen mukaisten siilojen 

tai toimintojen tuloksia. (Sharp et al. 2009, s. 189.) Prosessien suorituskyvyn 

johtamiseen tarvitaan perinteisten yrityksen tulosmittareiden lisäksi prosessimittareita, 

jotta voidaan johtaa toiminnan parantamista tiimitasolla. (Torkkola, 2015, s. 148-182.) 

Organisaatioilla on hyvin tyypillistä käyttää yleisesti keskeiset 

suorituskykyindikaattorit (Key Performance Indicator, KPI) termiä erilaisissa rooleissa 

olevista mittareista. Termin yleinen käyttö voi olla harhaanjohtavaa, koska keskeisten 

suorituskykyindikaattoreiden tehtävänä on kertoa, mitä tulisi tehdä parantaakseen 

suoristuskykyä merkittävästi. Usein termiä käytetään kuitenkin kuvaamaan myös 

suorituskyvyn osoittimia (Performance Indicators, PI), jotka kertovat mitä pitäisi 

ylipäätään tehdä ja keskeisiä tulosindikaattoreita (Key Result Indicators, KRI), jotka 

kertovat yleisemmin tuloksia menneeltä kaudelta esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja 

henkilöstötyytyväisyys ovat keskeisiä tulosindikaattori tyyppisiä mittareita. 

(Parmenter, 2007, s. 1-14.) 
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Hyviä keskeisiä suorituskykymittareita yrityksissä ovat tyypillisesti uudehkot nopean 

parantamisen mittarit, jotka ovat fokusoitu parantamaan kriittistä suorituskykyä 

yrityksen menestymiseksi nyt ja tulevaisuudessa sekä joilla on virtaus vaikutus eli ne 

saavat aikaan positiivisen virran ja vievät toimintaa laajasti eteenpäin (Parmenter, 

2007, s. 1-14). Mittaaminen on voimakas huomion kohdistaminen tiettyyn asiaan, 

mutta mittaamista suunniteltaessa tavoitteena tulisikin olla viesti asian laajemmasta 

merkityksestä, joka johtaisi laajaan positiiviseen vaikutukseen (Laamanen, 2001, s. 

149-157).  

Mittaamista suunniteltaessa on suotavaa huomioida myös muutosvastarinta ja 

inhimilliset tekijät, jotta organisaation sitoutuminen tavoitteisiin voidaan varmistaa. 

Mittaaminen herättää aina tuntemuksia puolesta ja vastaan. Tyypillisesti mittaamisen 

vastustus johtuu vaikeuksista ymmärtää mitä mittaustulokset kertovat johtuen 

osaamattomuudesta tulkita numeroita ja toisaalta ihmiset eivät pidä joutumisesta 

arvioinnin kohteeksi. (Laamanen, 2001, s. 149-157). 

3.2 Prosessin läpimenoajan parantamisen mittaaminen 

Suorituskyvyn mittarit muovaavat toimintatapoja. Samaan aikaan ne varmistavat 

tavoitteiden mukaista ohjausta, mutta usein myös kangistavat organisaatiota. 

Suorituskykyä mitattaessa on toisaalta samaan aikaan kyettävä varmistamaan myös 

suorituskyvyn ja kysynnän tasapaino, joka dimensioiden kasvaessa lisää edelleen 

kangistumisen riskiä.  Mittareiden suunnittelussa onkin tarkkaan mietittävä, että 

aikaansaadaan toimintaa kehittävä vahva tasapainoinen ohjaus ketteryyttä 

menettämättä. (Christopher, 2016, s.126-130; Torkkola, 2015, s. 148-182.) Mittarien 

tulisikin kyetä indikoimaan yhtä aikaa koko prosessin ja prosessin osien läpimenoaika 

sekä valmistuneiden töiden lukumäärä muokatakseen koko prosessin tavoitteiden 

mukaista ohjausta sekä varmistaen prosessin osien ketterä kehitys ja asiakasodotusten 

täyttyminen.  
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Hyvän mittarin tunnusmerkkejä ovat tiedon helppo saatavuus, yksinkertainen 

analysoitavuus, laaja kattavuus ja toiminnan oikeasuuntainen ohjautuvuus (Kvist, 

1995, s. 84-90). Parantaakseen läpimenoaikaa ja siihen liittyvää toimintaa etenkin 

korkean kellotaajuuden toimialalla tulee keskittyä asettamaan mittari/-t, jotka 

tavoittelevat merkittävää suorituskyvyn parantamista. Mittaamisen tulee tapahtua 

korkeataajuisesti ja tavoitteena tuleekin olla päivittäin tai jopa tunneittain päivittyvät 

mittarit sekä niihin tukeutuva päivittäisohjausmalli (Parmenter, 2007, s. 1-14).  

Prosessimittarin muodostamiseksi on tunnistettava työn kulku eri vaiheiden läpi ja 

suunniteltava vaiheille varattu työaika. Suunnittelussa on syytä huomioida, että 

pelkästään työvaiheiden järjestystä muuttamalla voi aiheuttaa vaihtelua vasteaikoihin 

tarkoittaen, että työvaiheet tulee systematisoida kaikkien työntekijöiden kesken. 

Mittareiden suunnittelussa ei tarvitse tietää tarkalleen, miten asiantuntijat työnsä 

tekevät. Suoristuskyvyn parannuskohteita voi määritellä pitkälle, kun tietää, että mitä 

prosessivaiheeseen menee sisään ja mitä sieltä tulee ulos. (Torkkola, 2015, s. 148-182.) 
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4. LEAN FILOSOFIA JA KETTERÄ KEHITYS  

 

Tuotannon läpimenoajan lyhentämiseen on yleisellä tasolla monia perusteita, mutta 

keskeisimpiä perusteita ovat asiakkaan odotuksen ja prosessin suorituskyvyn välinen 

ero eli ero läpimenoajassa ja ajassa, jonka asiakas on valmis odottamaan toimitusta. 

Ongelma on varsin yleinen eri organisaatioissa. Eroa voidaan pienentää lyhentämällä 

kokonaisläpimenoaikaa muun muassa kehittämällä läpinäkyvyyttä kysyntään ja 

keskittymällä tekemään kokonaisuuden osat oikea aikaisesti kokonaisläpimenoajan 

varmistamiseksi. (Christopher, 2016, s. 95-97). Elisan tukiaseman suunnittelu- ja 

rakentamisprosessin osalta kokonaisläpimenoaikaa pyritäänkin lyhentämään, jotta 

tuotannosta saataisiin asiakastarveohjautuvampaa, mutta myös 

investointitehokkaampaa. Läpimenoajan lyhentäminen parantaa yleensä myös laatua ja 

edelleen prosessin tuottavuutta, kun virheiden ja häiriöiden väheneminen pienentävät 

turhia kustannuksia. Tuotannon läpimenoajan lyhentämiseen on olemassa erilaisia 

keinoja. Seuraavissa luvuissa perehdytään erityisesti lean-filosofian, ketterän 

kehittämisen ja kokeilukulttuurin keinoihin. 

4.1 Lean-filosofia ja -menetelmät 

Lean-filosofia perustuu Toyotan luomaan tuotantomenetelmään nimeltä Toyota 

Production System, TPS. TPS on ajattelutapa, joka perustuu prosessien ja ihmisten 

tekemisen jatkuvaan parantamiseen, tuottaakseen jatkuvasti lisääntyvää asiakasarvoa. 

(Liker, 2017.) Lean termi on muodostunut siitä, että se käyttää yleisesti vähemmän 

kaikkea, kun sitä verrataan perinteiseen tuotantoon (Koskela, 2004). Leanin tavoitteena 

onkin yksinkertaisesti toiminnan kokonaisvaltainen tehostaminen erityisesti hukkaa 

poistamalla ja virtaustehokkuutta parantamalla. Lean-filosofia pitää hukkana kaikkea, 

mikä ei tuota asiakkaalle arvoa ja josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Lean on 

kehittynyt ympäristössä, jossa tuotannon tai tuotteen perusrakenne ei muutu 

merkittävästi ja valmistusta tehdään erittäin suurella volyymilla. Tämän vuoksi leania 

sovellettaessa on syytä muistaa, että tyypillisesti organisaatioiden on kehitettävä omia 
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kohde ympäristöön sopivia tapoja sen sijaan, että yrittäisi kopioida Toyotalla 

kehitettyjä menetelmiä sellaisenaan. (Modig et al., 2015, s. 145-146.) 

 

Tehokkaan prosessin avain, jota lean-johtamisessa tavoitellaan, on virtaus eli työn 

sujuva eteneminen. Juurisyy hukalle löytyy yleisimmin vaihtelusta ja 

ylikuormituksesta. Prosessin kehittämisessä näiden esteiden poistaminen tuleekin olla 

päämäärä. (Torkkola, 2015, s. 51-69.) Yleisesti myös vikakysynnässä eli 

laatuvirheiden aikaansaamassa hukassa on paljon tuottavuuspotentiaalia. Kaikkia 

virheitä ei kuitenkaan pidä pyrkiä vähentämään, koska se johtaa usein 

epäolennaisuuksiin ja kohinalla johtamiseen. Virheiden vähentämisessä pareto -

analyysi ja näkyväksi tekeminen ovat yleisesti tehokkaita työkaluja (Torkkola, 2015, 

s. 172-182). Muita hukan päätyyppejä ovat muun muassa ylituotanto, varastot, 

etsiminen, siirtymiset, kuljetus, korjaustyö, turha työ, hajonta, resurssien ja henkilöstön 

luovuuden käyttämättömyys.  

Lean-filosofia sisältää useita eri menetelmiä ja työkaluja. Kokonaisuuden 

hahmottamiseksi Toyota Production System on kuvan 1 mukaisesti kuvannut 

kokonaisuuden taloksi. Kirjallisuudesta on löydettävissä useita erilaisia talokuvauksia, 

mutta perusidea niissä on sama. Talokuvauksen ja leanin perusidea on vahva perusta 

eli toiminnallinen vakaus ja toimiva rakenne eli parantamisen toimintatavat, jotka 

kannattelevat kattoa eli mahdollistavat tavoitteisiin pääsemisen (Liker, 2017).  



18 
 

 

 

Kuva 1. Talokuvaus lean peruspilareista (Logistiikan maailma, 2017a). 

Kuvan 1 talokuvauksessa on osa menetelmistä ja työkaluista mainittu sekä jaettu 

käyttötarkoituksen mukaan eri osioihin. 1. Laatu, 2. ihmiset ja tiimityö, 3. jatkuva 

parantaminen ja ongelmanratkaisu, 4. hukan vähentäminen, 5. virtaus ja toiminnan 

oikea-aikaisuus sekä 6. vakaus (Logistiikan maailma, 2017a). Kyseisillä menetelmillä 

ja työkaluilla voidaan eri tavoin vaikuttaa läpimenoajan parantamiseen ja moniin 

muihin prosessin kehittämisen osa-alueisiin. Tässä luvussa on pyritty kuvaamaan 

tarkemmin työkaluja ja menetelmiä läpimenoajan kehittämisen näkökulmasta. Tässä 

luvussa esitettyjen työkalujen lisäksi luvussa 2 on esitelty arvovirtakuvaus, jota on 

tutkimuksessa käytetty ja on varsin tehokas läpimenoajan lyhentämiseen soveltuva 

työkalu.  

4.1.1 Kaizen – jatkuva parantaminen 

Termi kaizen tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Kai tarkoittaa muutosta ja zen 

parempaan. Vaikkakin termistä on tullut varsin yleinen yritysmaailmassa niin siltikin 
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systemaattisen jatkuvan parantamisen organisaatiot ovat harvassa. Jatkuva 

parantaminen tarkoittaa sitoutumista organisaation kaikkien osien jatkuvaan 

kehittämiseen ja sen myötä pysyvään muutokseen, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä 

merkittäviä parannuksia. Käytännössä kaiken parantaminen jatkuvasti on lähes 

mahdotonta ja siksi sen idea onkin olla kulttuurillinen tavoite, jonka kautta kaikki 

yrityksen työntekijät sitoutuvat parantamaan yritystä ja sen toimintaa. Näin yritys voi 

olla aina vähän parempi. (Liker & Franz, 2011.) Jatkuvaan parantamiseen liittyy lähes 

kiinteästi kuvan 1 talokaavion oikeassa pilarissa olevat työkalut, kuten viisi kertaa 

miksi ja viiden S:n metodit sekä talokaavion keskellä oleva PDCA (Plan, Do, Check, 

Act) metodi.  

Viisi kertaa miksi on juurisyyn analysointimenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään 

varsinaiset juurisyyt ikään kuin pinnan alta. Tuotantoon liittyvissä ongelmissa 

varsinainen haasteen aiheuttaja on eri kuin nopeasti tarkasteltuna näyttää ja miksi 

kysymyksillä pyritään pääsemään lähemmäksi näitä syvemmällä piileviä haasteita. 

(Lean Production, 2017b.) 

5S (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain) voidaan ajatella työympäristön 

organistointina tehokkaammaksi. Ensin poistetaan se mitä ei tarvita (sort), jäljelle jäävä 

organisoidaan ja jokaiselle etsitään oma paikkansa (straighten), organisoinnin jälkeen 

siivotaan ja tarkastetaan työalue (shine), työalueen ollessa kunnossa luodaan 

menettelymalli ensimmäiselle kolmelle vaiheelle (standardize), ja toistetaan 

menettelymallia säännöllisesti (sustain). Näin toimien vähennetään hukkaa, joka johtuu 

tehottomasta työympäristön organisoinnista. (Liker et al., 2006, s. 64-65; Lean 

Production, 2017b.) 

PDCA (Plan, Do, Check, Act) on ongelman ratkaisu menetelmä, joka lähtee elämän ja 

liiketoiminnan dynaamisesta luonteesta. Menetelmä ohjaa ihmisiä tunnistamaan, 

määrittelemään ja ratkaisemaan ongelmat niiden ilmetessä yksi kerrallaan. (Liker et al., 

2011, s. 28.) Menetelmä on neljä vaiheinen 1. määritä hypoteesi siitä mitä olet 

prosessille tekemässä ja miten se oletettavasti vaikuttaa, 2. testaa hypoteesia 
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prosessissa tarkkaavaisesti pienessä mittakaavassa, 3. vertaa tuloksia hypoteesissa 

oletettuihin tuloksiin, 4. Vakiinnuta toimivat muutokset prosessin osaksi ja aloita 

tarvittaessa alusta (Rother, 2010, s. 133-135).  

4.1.2 Kapeikkoajattelu 

Kapeikkoajattelua kutsutaan kirjallisuudessa myös termeillä synkronoitu 

tuotannonohjaus (Synchronized manufacturing) ja esteiden teoria (Theory of 

Contraints, TOC). Ajattelu lähtee siitä, että kaikissa systeemeissä on sen suorituskykyä 

rajoittava tekijä eli este. Toiminnan tai prosessin ylikuormittaessa systeemin estettä 

siitä muodostuu pullonkaula, joka alkaa hidastaa läpimenoaikaa ja heikentää 

suorituskykyä ja jossa läpivirtaus on pienintä. Läpimenoajan kannalta 

kapeikkoajattelussa onkin tärkeää tunnistaa läpimenoa rajoittava kohta ja kyseisen 

kohdan kuormitus tarkoittaen, että johtamisessa on kyettävä priorisoimaan 

parannustoimenpiteitä pullonkaulan kohtaan ja välttämään ylituotantotilanteita. 

Prosessin läpimenoaika ja suorituskyky määräytyvät kapeikkoajattelussa pullonkaulan 

perusteella, koska pullonkaula rajoittaa koko prosessin läpivirtausta. (Six Sigma, 2017; 

Modig et al., 2017, s. 37-39.) Pullonkaulojen syntymisen voi jakaa kahteen pääsyyhyn 

1. prosessi suoritetaan tietyssä ennalta määrätyssä järjestyksessä, 2. prosessissa on 

vaihtelua eli osasuoritukset ovat eri pituisia (Modig et al., 2017, s. 37-39).   

Tyypillisesti pullonkaulat kategorisoidaan neljään luokkaan 1. fyysiset esteet, 2. 

ohjeistukset ja niihin liittyvät menettelytapa esteet, 3. uskomuksiin ja tapoihin liittyvät 

esteet, 4. markkinaan liittyvät esteet. Pullonkaulojen poistamiseksi kapeikkoajattelussa 

on erityinen viisi vaiheinen syklinen metodologia. 1. Tunnista pullonkaula (identify), 

2. tee nopeita parannuksia läpimenoon (exploit), 3. varmista, että kaikki prosessin 

aktiviteetit pienentävät pullonkaulaa (subordinate), 4. jos pullonkaula edelleen 

olemassa, harkitse lisätoimenpiteitä (elevate), 5. Toista askeleet uudelleen ja uudelleen 

osana jatkuvaa parantamista (repeat). (Lean Production. 2017a.) 
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4.1.3 Hajonnan pienentäminen ja -eristäminen 

Vaihtelu on keskeisimpiä tekijöitä prosessin läpimenoajalle ja sen takia onkin 

välttämätöntä ymmärtää vaihtelun vaikutuksia, jotta voi vaikuttaa tehokkaasti 

virtaustehokkuuteen ja läpimenoaikaan (Modig et al., 2017, s. 40-43).  Tuotannon 

vakauden ja tehokkaan läpimenon saavuttamisessa hajonnan pienentäminen onkin 

keskeisimpiä tekijöitä. Hajonnalle on kaksi päämuotoa tai aiheuttajaa. 1. itse aiheutettu 

ja 2. ulkoisesti aiheutettu hajonta. Ulkoisia hajonnan aiheuttajia ovat tyypillisimmin 

asiakaskysyntä, toimittajat ja tuotteen eri variaatiot. (Liker et al., 2006, s. 74-77.)  

Itseaiheutetun vaihtelun juurisyitä ovat tyypillisesti resurssit, kuten henkilöstö sekä 

koneet ja laitteet. Organisaatioiden siilot ja saarekkeet ovat tyypillisiä vaihtelun 

aiheuttajia, joissa esimerkiksi poissaolot aiheuttavat vaihtelua, kun siilojen välinen 

tasaus ei toimi. Koneiden rikkoutuminen ja käyttöjärjestelmien nopeuserot ovat myös 

hyviä esimerkkejä vaihtelun aiheuttajista. Ulkoisesti aiheutetun vaihtelun juurisyitä 

ovat asiakastarpeiden vaihtelu, tuotteen tai palvelun erot sekä toimittajien viiveet ja 

vaihtelut. Nämä tekijät vaikuttavat yleensä vielä samaan aikaan lisäten 

kompleksisuuden kautta vaihtelua. (Liker et al., 2006, s. 74-77; Modig et al. 2017, s. 

40-43.)  

Vaihtelevuuden varsinaisen ongelman muodostaa hankaluus palata normaalitilaan, kun 

se kerran pääsee alkamaan. Lean-prosessi ei ole immuuni muutoksien aiheuttamalle 

vaihtelevuudelle, mutta sillä pystytään hallitsemaan niitä paremmin. Kaikkien 

vaihtelevuuden aiheuttajien tasapainottaminen ei ole käytännössä mahdollista. Mikäli 

tämä huomioiden vaihtelun hallinta muodostuu kokonaisuutena liian haastavaksi, niin 

seuraavaksi paras keino on eristää vaihtelun aiheuttaja. Vaihtelun aiheuttajan 

eristämisessä hyviä työkaluja ovat arvovirtakuvaus ja pareto (80/20) -analyysi. 

Arvovirtakuvauksen avulla saa esiin erilaisten tuote- ja palvelutyyppien vaikutukset 

prosessille ja toisaalta pareto analyysillä esiin ne suurimmat vaihtelun aiheuttajat 

kussakin tyypissä. Erilaisten tyyppien erottaminen rinnakkaisiksi ja edelleen kunkin 

tyypin suurimpiin vaihteluaiheuttajiin vaikuttaminen vähentävät kokonaisvaihtelua 



22 
 

 

merkittävästi sekä parantavat prosessin vakautta ja läpimenoaikaa. (Liker et al., 2006, 

s. 74-77.) 

4.1.4 Tuotannon tasoitus 

Tasoittaminen tai tasapainottaminen menetelmää kutsutaan japanin kielessä termillä 

heijunka, joka pyrkii standardoituun ympäristöön, mahdollistaen tehokkaan 

resurssisuunnittelun sekä edelleen läpimenoajan lyhentämisen. (Liker, et al., 2006, s. 

143-147; Rother, 2010, s. 87-93.) Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi 

tasapainottamiseen pyritään, jotta pystytään palvelemaan mahdollisimman monia 

asiakkaita lyhyellä toimitusajalla, mutta samalla rajoittamaan piiskavaikutusta 

(pullwhip-, forrester effect) (Rother, 2010, s. 87-93).  Tasoittamisessa on siis kyse 

tasaiseen työvirtaan ja työmäärään pyrkimisestä optimoiden koko prosessin 

suorituskyvyn ja se voi tarkoittaa jopa prosessin hidastamista. Kysynnän ennustamisen 

ollessa tyypillisesti vaikeaa helpottaa tasapainottaminen kysyntään vastaamista, mutta 

tuo tullessaan myös haasteita. Tasapainottaminen tarkoittaa tarkkaa ajoitusta ja 

joustavuutta verottaen prosessia. Kaikki viiveet näkyvät heti ja aiheuttavat ongelmia 

aikatauluissa. (Liker et al., 2006, s. 143-147.) 

4.1.5 Yhden kappaleen virtaus 

Yhden kappaleen virtaus, jota kirjallisuudessa kutsutaan myös jatkuvaksi virtaukseksi, 

on ideaalitilanne lean ajattelun näkökulmasta vaikkakin hauras. Kirjallisuudessa sitä 

kutsutaan myös tahtiajaksi, joka lähtee siitä, että tuotteita valmistuu asiakaskysynnän 

tahdissa. Tuotanto on tehokkaimmillaan silloin, kun tuotteet liikkuvat jatkuvana virtana 

prosessin osien läpi minimaalisella odotusajalla ja tuotteen kulkema matka on 

mahdollisimman lyhyt. Jatkuva virtaus on erityisen haavoittuvainen esimerkiksi 

materiaalien toimituspoikkeamille, jotka pysäyttävät helposti koko virran. Tämä ohjaa 

helposti saatavuuden varmistamiseen varastoja kasvattamalla, joka taas on 

kokonaistehokkuuden kannalta haasteellista. Jatkuvassa virtauksessa on kuitenkin 

enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Materiaalin ja informaation virratessa jatkuvana 

on tuotannossa vähemmän hukkaa, jos hukkaa olisi paljon materiaalit ja informaatio 
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eivät virtaisi. Virta tekee kuitenkin prosesseista enemmän toisistaan riippuvia sekä 

edelleen pienentää puskureita tarkoittaen erilaisten häiriötekijöiden ja keskeytysten 

olevan normaalia kriittisempiä. Yhden kappaleen virtauksen käyttöönotto vaatii paljon 

ja silloin on syytä olla varsin kypsässä vaiheessa lean ajattelussa ja sen käyttöönotossa. 

(Liker et al., 2006, s. 81-83.) 

4.1.6 JIT (Just-In-Time) ja imuohjaus 

Just-in-time eli JIT -periaate on itse lean-filosofiaa vanhempi japanilainen 

tuotantofilosofia. Suomessa käytetään samasta asiasta myös ilmausta JOT eli Juuri 

Oikeaan Tarpeeseen. Materiaalia liikutetaan ja kuljetetaan vain todelliseen tarpeeseen, 

joka on lähtöisin asiakastarpeesta. Karkeasti ajateltuna käytännössä Just-in-time on 

sama asia kuin imuohjaus (Logistiikan maailma, 2017b.) Tarkemmin tarkasteltuna 

Just-in-time tarkoittaa, että prosessi saa tarvitsemansa määrän materiaalia juuri oikeaan 

aikaan ja paikkaan. Tavoitteena on prosessi, joka ei tarvitse lainkaan 

materiaalivarastoja ja joka tyydyttää kysynnän nopeasti sekä laadukkaasti ilman 

hukkaa. (Ohno, 1988, s 4; Logistiikan maailma, 2017b.) Käytännössä näin ideaalisen 

prosessin saavuttaminen on vaikeaa, mutta hyvä tavoite (Ohno, 1988, s 4). Näin 

tarkemmalla tasolla ajateltuna Just-in-time vaikuttaa laajasti yrityksen toimintoihin. 

4.1.7 Kanban 

Kanban on perinteinen tapa tuotannon järjestelyyn siten, että kaikki tarpeellinen 

tekeminen saa aikataulun arvovirrassa. Aikataulut perustuvat seuraavan vaiheen 

tarpeille. Tästä syystä kirjallisuudessa usein käytetään Kanbanin yhteydessä termiä pull 

system. Kanbanin tärkeä rooli onkin tarjota tieto prosessien vaiheiden välillä eli ikään 

kuin rakentaa yhteys ja katkeamaton tietoketju prosessille. (Rother, 2010, s. 94-100; 

Ohno, 1988, s. 40-44.)    

Kanbanin ydinajatus on luoda rakenne tai järjestys tuotannolle tai prosessille, jotta sen 

systemaattinen kehittäminen mahdollistuisi. Jos toiminnan tarkoitus on tehdä 
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tuotantoa, niin kuvan 2 joustava tapa on perusteltu, mutta jos toimintaa halutaan 

jatkuvasti parantaa, tulee asioilla olla rakenne ja järjestys. (Rother, 2010, s. 97.) 

 

Kuva 2. Kanbanin perusidea: luoda tuotannolle järjestys (Rother, 2010, s. 97). 

Kanbanin näkyvä tarkoitus onkin järjestellä ja aikatauluttaa tuotantoa prosesseissa 

siten, että tuotetaan vain sitä mitä tarvitaan ja milloin tarvitaan, mutta näkymätön 

tarkoitus on tukea prosessin kehittämisessä osoittamalla kehitystarpeet systemaattisen 

toiminnan kautta. (Rother, 2010, s. 97-98.) 

4.1.8 Visuaalinen ohjaus ja tilannetieto 

Virtauksen parantamisessa on merkittävä rooli visualisoinnilla ja tilannetiedolla, joita 

kehittämällä voidaan parantaa tuotannon tehokkuutta. Tilanne- ja ennakkotieto on 

avain tuotannon ohjattavuudelle. Tehtävien siirtyminen prosessia eteenpäin ryhmältä 

toiselle on statustieto, mikä on tilannetieto mielessä hyvä visualisoida. Virtaus toimii, 

jos tehtävät siirtyvät eteenpäin suunnitellusti. Siinä on häiriöitä, mikäli siirtymistä ei 

tapahdu. Näin koko prosessiin osallistuvan henkilöstön on helppo seurata prosessin 

sujuvuutta ja tarpeen tullessa reagoida. (Martinsuo, 2016, s. 279-291; Torkkola, 2015, 

s. 47-50.) 

4.2 Lean filosofian soveltaminen prosessin kehittämisessä 

Usein puhutaan ja ajatellaan leanin käyttöönottamisesta yrityksessä. 

Käyttöönottaminen on sinällään harhaanjohtava ajatus, koska lean ei ole vain siihen 
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liittyvien menetelmien ja työkalujen sekä periaatteiden käyttöönottamista. Lean on 

enemminkin toimintastrategia, jonka avulla saavutetaan tavoite tai tavoitteet. Kysymys 

leanin soveltamisessa onkin enemmän siitä, että miten lean toimintastrategia 

toteutetaan. (Modig et al., 2017, s. 140-142.) Yksittäisen prosessin ollessa kyseessä 

onkin oikeammin ajatella leanin soveltamisesta kuin leanin kokonaisvaltaisesta 

käyttöönottamisesta. Lean käyttöönotto voidaan ajatella myös erilaisina tasoina koko 

organisaatiosta kaikkine ulkoisine kumppaneineen aina pienimpiin komponentteihin, 

kuten prosessin osiin saakka (Liker et al., 2006).  

Prosessin ollessa kyseessä tutkimuksen kohteena on suositeltavaa leanin 

soveltamisessa lähteä liikkeelle arvovirran kuvaamisesta ja jatkuvan parantamisen 

työkalujen käyttöönotosta, mutta myös vahvasta kehityksen tarkoituksen 

ymmärryttämisestä henkilöstölle osallistamisen avulla. Liikkeelle lähdön keinona voi 

käyttää esimerkiksi jatkuvan parantamisen (kaizen) työpajaa. Ennen työpajan 

aloittamista on se kuitenkin syytä valmistella hyvin 1. rajata ongelma, 2. määrittää 

tiimi, 3. kerätä käytössä oleva data, 4. päättää mitä lean työkaluja sovelletaan, 5. 

valmistella käytännön järjestelyt. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin määrittää selvä 

tavoiteltava tulevaisuuden tila. (Liker et al., 2006, s. 393-395; Rother, 2010, s. 77-78; 

Liker et al., 2011, s. 55-60.) 

Käytännössä leanin soveltamisessa prosessin kehittämiseen voi edetä seuravanalaisen 

kolme portaisen vaiheistuksen kautta. 

Ensimmäinen vaihe  

Kaikessa kehittämisessä tärkeää on nykytilan ymmärtäminen. Tästä syystä leanin 

soveltamisessakin on syytä lähteä liikkeelle nykytilan kuvaamisesta esimerkiksi 

arvovirtakuvauksella. Arvovirtakuvaus menetelmä on esitelty luvussa 2.  

Toinen vaihe  

Halutun tulevaisuuden tilan määrittäminen. Määrittämisessä voi käyttää apuna 

kysymyksiä. Miten prosessin tulisi toimia? Mikä on haluttu tila? Mitä haluamme saada 
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aikaan tietyn ajan kuluttua? Missä haluamme olla seuraavaksi? Tavoitetila on 

suositeltavaa määrittää konkreettisena mitattavana suureena, kuten esimerkiksi 20% 

vähemmän vikoja, puolita varastot tai lyhennä läpimenoaikaa 30 päivää. (Rother, 2010, 

s. 77-78; Liker et al., 2006 s. 393-395.)  

Kolmas vaihe 

Jatkuvan parantamisen työpajan toteuttaminen. Ennen työpajan toteutusta se tulee 

valmistella aiemmin tässä luvussa kuvatulla tavalla. Työpaja on hyvä pitää tiiviinä ja 

suositeltava kesto on 1 työviikko. Ensimmäisenä päivänä kerrataan mistä lean 

menetelmässä on kysymys sekä esitellään käytettävät lean työkalut. Toisena päivänä 

perehdytään nykytilaan, datoihin ja tarkennetaan tavoitetilaa sekä suunnitellaan 

parannukset (plan). Kolmantena päivänä testataan parannuksia kokeilemalla niitä 

pienimuotoisesti (do). Neljäntenä päivänä arvioidaan prosessi (check), toteutetaan 

parannukset (act). Viidentenä päivänä dokumentoidaan ja valmistellaan esitys johdolle. 

(Liker et al., 2006 s. 395-396.) Jatkuva parantaminen jatkuu toistamalla tätä kolmatta 

vaihetta eli toisin sanoen jatkuvan parantamisen PDCA metodin toteutusta koko 

prosessin alueella. 

Huomioitavaa lean filosofian soveltamisessa 

Lean ei ole projekti vaan se on toimintatapa, joka pyrkii jatkuvaan parantamiseen. 

Tämä on syytä huomioida heti aluksi, kun miettii lean-filosofian soveltamista tai 

käyttöönottoa. Organisaatiot mieltävät tyypillisesti kehittämisen projektiksi, jolla on 

alku ja loppu. Tässä kohtaa on merkittävä riski ymmärtää koko lean väärin. On ihan eri 

asia viedä yksi kehitysprojekti läpi kuin oppia koko organisaation laajuisesti 

systemaattiseen kehittämiseen. (Modig et al., 2017, s. 152-153.) 

Leanin ollessa kokonaisvaltainen toimintatapa on sen onnistuminen kiinni koko 

yrityksen ajattelusta. Leania voidaan soveltaa eri tasoilla ja käyttää esimerkiksi juuri 

prosessin kehittämisessä. Lean on kuitenkin tarkoitettu kokonaisvaltaiseksi yritystason 

toimintatavaksi. Leanin lähtiessä ylimmän johdon sitoutumisesta ja yrityksen arvoista 
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sillä on merkittävät mahdollisuudet kehittää yritystä yhä paremmaksi. Johdon 

sitoutuminen ei kuitenkaan yksin riitä. Lean tulee oivaltaa kaikilla organisaatiotasoilla 

ja leanin toimintatavat sekä periaatteet toimivat osallistamisen kautta. Kun ylimmän 

johdon esimerkki ja arvot ohjaavat lean ajatteluun sekä toisaalta henkilöstön arjessa on 

käytössä lean työkalut, on hyvä mahdollisuus onnistua. Ylin johto ymmärtää leanin 

strategian ja henkilöstö käytännön tekemisen kautta. Näin sitoutuminen tapahtuu 

kaikilla tasoilla, tosin matka perille on varsin pitkä, josko sinne koskaan päästään. 

Tärkeää onkin ottaa henkilöstö laajasti alusta asti mukaan luomaan yritykseen jatkuvan 

parantamisen kulttuuria ja näin hyödyntää laajasti yrityksen voimavaroja. Kulttuuri 

vasta varmistaa, että oikeasti toimitaan jatkuvan kehittämisen tiellä eikä yksittäisten 

projektien kautta. 

Tärkeintä on muistaa antaa muutokselle aikaa. Pelkästään ymmärryksen rakentaminen 

ottaa vuosia puhumattakaan kulttuurin rakentumisesta, jossa saattaa ison yrityksen 

ollessa kyseessä hyvinkin kulua kymmenen vuotta tai jopa enemmän.  

4.3 Ketterä kehitys 

Ketterässä kehityksessä on kyse periaatteista, joiden avulla saavutetaan laatua, 

nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta. Ketterien toimintaperiaatteiden mukaisesti 

tiimien tulee työskennellä vain niiden asioiden parissa, jotka tuottavat asiakasarvoa ja 

jotka on tehtävä sillä hetkellä. Vähennettäessä ei asiakasarvoa tuottavia tehtäviä 

prosessi nopeutuu, palvelu paranee ja kulut pienevät (Christopher, 2016). Jotta 

prosessin nopeus saavutetaan laadusta tinkimättä, tiimeille on luotava puitteet, joissa 

ne voivat toimia tehokkaasti ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Puitteiden luomiseksi 

on olemassa erilaisia ketterän kehittämisen viitekehyksiä. Yleisesti tunnettuja 

menetelmiä ovat muun muassa scrum ja kanban, joka tunnetaan myös lean työkaluna. 

Varsin usein käytössä on myös erilaisten menetelmien erilaiset sekoitukset, kuten 

vaikka scrum-ban. Scrumissa tekeminen pilkotaan osiin määrätyn mittaisiin 

tekemisjaksoihin, joita kutsutaan sprinteiksi. Kanbanissa asioita otetaan 

imuohjautuvasti rajattu määrä työn alle. (Auer, 2013, s. 60-66.) Ketterän kehityksen 
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tärkeä osa on välitön katselmus, miten työ onnistui ja edelleen oppien kerääminen 

iteratiivista jatkoa ajatellen. Ketterän kehityksen termein näitä katselmuksia kutsutaan 

retrospektiiveiksi (sprint retrospective). (Auer, 2013, s. 92-93.) Tässä luvussa 

tarkastellaan vuonna 1993 Jeff Sutherlandin kehittämää scrum menetelmää (Learn 

about scrum, 2017). 

Prosessit ja toimitusketjut ovat usein suunniteltu siten, että ne optimoivat yrityksen 

sisäisen tehokkuuden kulusäästöjen näkökulmasta. Tämä johtaa usein malliin, jossa 

yhdellä prosessivariaatiolla pyritään hoitamaan kaikki tarpeet, kun asiakkaan tarpeiden 

vaihdellessa asiakkaan näkökulmasta olisi perusteltua olla useita eri variaatioita, jotta 

tarpeisiin pystytään tehokkaasti vastaamaan. (Christopher, 2016, s. 135-147.) 

Asiakaspalvelun ja ketteryyden näkökulmasta itseohjautuvat prosessitiimit 

horisontaalisesti organisaatioita leikkaavissa prosesseissa ovat tehokkaampia kuin 

monitasoisen päätöksenteon läpi ohjattavat prosessit puhumattakaan perinteisistä 

funktionaalisista organisaatioista, jotka optimoivat pääasiassa vain resurssien käyttöä 

pystysuuntaisissa siiloissa. (Christopher, 2016 s. 126-130). Organisaation 

ketteröittäminen onkin suositeltavaa tehdä vaiheittain esimerkiksi yhdestä tiimistä 

aloittaen ja laajentaa siitä hallitusti isompiin kokonaisuuksiin. Yhdenkin tiimin 

toiminnan muuttaminen vaatii yleensä tiimin ulkopuolista konsultointia esimerkiksi 

scrum masterin tai product ownerin muodossa. (Auer, 2013.) 

Scrum on alun perin kehitetty ohjelmistokehitykseen ja sen perusidea on tarjota malli, 

jolla voidaan välttää ohjelmistotuotannon arvaamattomuuden ja monimutkaisuuden 

aiheuttamat suunnitelmien muuttumiset sekä tämän myötä resurssien tuhlaaminen. 

Scrumissa pyritään pääsemään liikkeelle mahdollisimman kevyellä suunnittelulla ja 

suunnitelmaa iteroidaan projektin kuluessa sprintti sprintiltä, kun itse visiokin 

tarkentuu. Lisäykset ja arvon toteutuminen arvioidaan aina uudelleen, jolloin hukka 

vähenee ja tehdään asioita vain tarpeeseen. (Schwaber, 2007, s. 4-5.) 

Organisaatio tasoisesti scrumin käyttöönotto vaatii kulttuurillisen muutoksen siinä 

missä leanin käyttöönottokin. Lyhennettäessä prosessin läpimenoaikaa ja lisättäessä 
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asiakasohjautuvuutta perinteinen tuotanto saa ohjelmistotuotannon piirteitä eli 

suunnitelmat saattavat muuttua nopeastikin ja näin ollen ohjelmistokehityksen 

käytäntöjen kopioiminen voi hyvinkin säästää monelta hukalta. 

Scrumin ydinkäytännöt perustuvat kuvan 3 mukaiseen iteratiiviseen ja 

inkrementaaliseen prosessiin. Alemmassa enintään kuukauden kestävässä kehässä 

toinen toistaan seuraavat sprintit iteroivat kehittämisaktiviteetteja jokaisen kierroksen 

parantaessa tuotosta ja aina kierroksen päättyessä on olemassa julkaisuvalmis versio 

tuotteesta. Ylempi 24 tunnin kehä kuvaa päivittäistä iteraatioiden tarkastelua, jossa 

tiimin jäsenet oppivat toisiltaan ja tekevät tilanteeseen sopivia muunnelmia. 24 tunnin 

kehän ytimessä on päivittäiset 15 minuutin palaverit, joissa kaikki kehitystiimin jäsenet 

kertovat mitä ovat saaneet aikaiseksi edellisen palaverin jälkeen, mitä aikovat tehdä 

ennen seuraavaa palaveria ja mitä esteitä heillä on saavuttaakseen sprintin ja projektin 

tavoitteen. Iteraatiot tuottavat vaatimuksia ja kehää toistetaan, kunnes projekti 

valmistuu. (Schwaber, 2004, s. 5-9; Schwaber & Sutherland, 2016.) 

 

 

Kuva 3. Scrum perusmalli (Schwaber, 2004, s.9). 
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Scrum roolit scrum master, product owner ja kehitystiimi ovat keskeinen osa scrum 

mallista työskentelyä (Schwaber, 2004, s. 5-9). Product owner on vastuussa 

vaatimuslistasta eli tavoitteiden asettamisesta ja projektin rahoittamisen 

järjestämisestä. Hän myöskin edustaa kaikkia, jotka ovat vastuussa projektista. 

Itseohjautuva poikkifunktionaalinen tiimi on vastuussa inkrementaalisesta 

kehittämisestä ja jokaisen iteraation sekä koko projektin onnistumisesta. Scrum master 

on vastuussa itse scrum prosessista siten, että kaikki osallistuvat ymmärtävät ja se sopii 

yrityksen kulttuuriin saavuttaen kuitenkin sille asetetut tavoitteet. (Schwaber, 2004, s. 

5-9; Schwaber et al., 2016, s. 5-7.) 

Scrumin peruskäsitteet product backlog, sprint backlog ja sprint retrospective, joka 

avattiin aiemmin tukevat työskentelyn yhteisen ymmärryksen muodostamisessa ja 

kehittämisessä sekä luovat rungon toiminnalle. Aiemmin mainittua vaatimuslistaa 

kutsutaan product backlog termillä. Product backlog on product ownerin keskeisin 

työkalu, jolla hän varmistaa, että eniten arvoa tuottavat ominaisuudet kehitetään 

ensimmäisenä. Product backlog on dynaaminen eikä se ole ikinä valmis eli niin kauan 

kuin tuote on olemassa, on myös backlog olemassa. Sprint backlog on työlista, jonka 

ohjaamana työskenneltäessä saadaan backlogilla olevat tarpeet muutettua tuotteen 

ominaisuuksiksi. (Schwaber, 2004, s. 9-14; Schwaber et al., 2016, s. 7-14.)  

Scrumin käyttöönotossa ja hyödyntämisessä on riskejä, jotka on hyvä huomioida. 

Mikäli pitkään projektien kautta johdettu organisaatio pyrkii muuttumaan scrum 

malliseen toteuttamiseen, tulee muutokselle antaa aikaa ja perehtyä työkaluun 

kunnolla. Tyypillinen muutos on sopia, että projektipäälliköistä tulee uudessa 

toimintamallissa scrum mastereita. Riskinä muutoksessa on, että asioita johtamaan 

tottunut projektipäällikkö ei ymmärrä itseohjautuvan ja omaa toimintaansa 

iteratiivisesti kehittävän kehitystiimin ajatusta, vaan jatkaa työnjohtamismallilla, 

vaikka pitäisi osata valmentaa. Tyypillisesti ikään kuin ajansäästämiseksi 

projektipäällikkö korvaa päivittäispalaverit kahden keskisillä keskusteluilla 

tiimiläisten kanssa, jolloin tieto ja opit eivät leviä. Samalla mahdollistuu myös selän 

takana politikointi, eikä scrumin ajatuksena olevaa avoimuutta kyetä hyödyntämään. 
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(Schwaber, 2004, s. 28-29; 35.) Kehitystiimiltä vaaditaan myös paljon, kun muutetaan 

toimintaa iteratiivisesti toisilta opittavaksi ja kehitys tapahtuu matkan varrella. Se vaatii 

avoimuutta ja keskustelutaitoa sekä yhteistä kieltä tiimin kesken, joka tyypillisesti 

rakentuu poikkifunktionaalisesti. Mikäli esimerkiksi tiimi puhuu teknisin termein ja 

product owner vain kaupallisin termein ei synny ymmärrettävää kommunikointia. 

(Schwaber, 2004, s. 64-65; 80-81.)    

4.4 Kokeilukulttuuri 

Lean startup eli tapoja, joilla lean ajattelua sovelletaan innovointiprosessiin. Lean 

startup syntyi 2000 luvulla ollen 2011 jo globaali ilmiö, jota sovelletaan tänään laajasti 

ympäri maailmaa. Lean ajattelussa kaikki muu lukuun ottamatta arvon tuottamista 

asiakkaalle on hukkaa, mutta startup liikkuu alueella, jossa ei tiedetä kuka on asiakas 

ja mitä hän saattaisi pitää arvokkaana. (Ries, Rautanen & Markula, 2016, s. 26-27; 66-

67.) Voisiko tämänkaltainen ajattelu kehittää entisestään myös perinteisempiä 

tuotantoympäristöjä, sillä on liian helppoa väittää tietävänsä, mitä asiakas haluaa tai 

mikä asiakkaalle loppujen lopuksi tuottaa arvoa.  

Kokeilut ovat lean startup ajattelun perusideologia selvittää, mitkä osat strategiasta 

toimivat erinomaisesti ja mitkä eivät toimi. Kokeilu toimii tieteellisen menetelmän 

tavoin. Se käynnistyy hypoteesista, joka on näkymä siitä, mitä ennustetaan tapahtuvan. 

Tämän jälkeen ennusteille tehdään empiiriset testit eli samalla tavoin kuin teoria ohjaa 

tieteellistä koetta, ohjaa startupin visio kokeilua. (Ries et al., 2016, s. 75-76). Lean 

startup kulttuuri on siis kokeileva ja iteratiivinen tapa kehittää tuotteita. Startupit 

tekevät kokeiluja testatakseen asioita ja välttäen näin tappiot sekä taloudelliset 

vaikeudet. Menetelmän ajatuksena ei ole peitellä tai korjata epäonnistumisia vaan 

saada esiin totuus ja tällä tavoin rakentaa luottamuksen ilmapiiriä, jossa ei pelätä 

virheitä. (Ries, 2017, s. 79-80.) 

Lean startup lähtee pienien tiimien voimasta. Siinä missä perinteisissä organisaatioissa 

hyvien ideoiden toteuttajiksi valitaan yksittäisiä henkilöitä menneen suorituskyvyn, 
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taustan ja ansioluettelon sekä jopa politikoinnin kautta. Lean startup lähtee tiimien 

laadusta ja siitä, että usein pienet tiimit ovat tehokkaampia kuin isot tiimit. (Ries, 2017, 

s. 64-67.)  

Kokeilukulttuurin onnistumisen edellytys on johtamisen muuttuminen. Johtamisen on 

muututtava valmentavaan johtamisen suuntaan. Tärkeintä valmentavassa johtamisessa 

on kysyä kysymyksiä. Kaksi tärkeintä kysymystä ovat: 1. mitä opit? ja 2. mistä tiedät? 

Johtajan tulee antaa tilaa ja aikaa oppia tekemällä ja kokeilemalla sen sijaan, että 

rankaisee virheistä. Tämä johtamisen filosofia toimii myös muunlaisessa ympäristössä. 

(Ries, 2017, s. 115-117.) 

Lean startupin keskeistä ajattelua ja keskeisiä menetelmiä ovat muun muassa 

uskomusolettamus (Leap-Of-Faith Assumption, LOFA), pienin toimiva tuote 

(Minimum Viable Product, MVP), validoitu oppiminen (Validated Learning), rakenna-

mittaa-opi (Build-Measure-Learn), pivotoi tai sinnittele (Pivot or Persevere). (Ries, 

2017, s. 88-117; Ries et al., 2016, s. 319-320.)  

4.4.1 Uskomusolettamus  

Uskomusolettamus on menetelmä tilanteisiin, joissa Startup usein on eli erittäin 

suuressa epävarmuudessa tulevasta. Suuren epävarmuuden tilanteessa menetelmä 

auttaa luomaan hypoteeseja ja olettamuksia tulevasta sekä priorisoimaan niitä. 

Menetelmän ydin lähtee siitä, että hyvin todennäköisesti hypoteesit ja olettamukset 

ovat osin tai kokonaan vääriä ja siksi edetään pienimmän toimivan tuotteen kautta 

iteroiden. (Ries, 2017, s. 89-96.)  

4.4.2 Pienin toimiva tuote  

Pienin toimiva tuote on lean startupin ytimessä oleva ajattelu, joka lähtee pienimmän 

mahdollisen tuotteen kokeilemisen kautta. Toisin sanoen luodaan ennusteiden ja 

olettamusten perusteella tuote mahdollisimman nopeasti sekä pienellä vaivalla ja 

kustannuksilla. Tuotetta voidaan testata markkinassa ja edelleen kehittää iteratiivisesti. 

Pienin toimiva tuote voi olla monenlainen ja se riippuu siitä mitä halutaan oppia. Pienin 
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toimiva tuote ajattelun tärkein asia on toteuttaa monta erilaista tuotosta aivoriihen ja 

muiden innovointimallien tuloksista. (Ries, 2017, s. 96-101.)  Samalla tavalla voidaan 

ajatella prosessia muutettaessa eli kokeillaan erilaisia ideoita ja näin löydetään 

ideaalisin kyseiseen tilanteeseen.  

4.4.3 Validoitu oppiminen 

Validoitu oppiminen ajattelun ytimessä on ymmärtää mitä asiakas oikeasti haluaa eikä 

vain sitä mitä luullaan heidän haluavan. Tätä asiakkaan todellisen halun tai tarpeen 

ymmärtämistä tukee pienin mahdollinen tuote menetelmä, jossa iteraatioiden tuloksista 

saadaan palaute asiakkaalta. Tämän ajattelun taustalla on vaihtoarvon käsite. Arvo voi 

olla mitä tahansa mitä asiakas on valmis antamaan saadakseen tuotteen esimerkiksi 

rahaa, mutta se voi olla myös aikaa, energiaa tai mainetta. Kokeilujen välillä arvossa 

tapahtuu muutoksia puoleen tai toiseen. Validoitu oppiminen on siis johtopäätös 

oppimisesta eri kokeilujen välillä. Vaikka vaihtoarvo laskisi on oppia kertynyt, koska 

hyvin todennäköisesti tiedetään mikä arvoa laskee. (Ries, 2017, s. 101-105.)   

4.4.4 Rakenna-mittaa-opi 

Rakenna-mittaa-opi ajattelu lähtee siitä, että pienin mahdollinen tuote on iteratiivisen 

tuotekehityksen malli. Idean jälkeen tehdään kokeilu eli rakennetaan pienin 

mahdollinen tuote, jonka arvoa testataan markkinassa, kerätään informaatio ja opitaan. 

Oppien jälkeen aloitetaan kierros alusta kuvan 4 mukaisesti. (Ries, 2017, s. 105-107.)   
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Kuva 4. Rakenna-mittaa-opi kehä (Ries, 2017, s. 105). 

4.4.5 Pivotoi tai sinnittele  

Pivotoi tai sinnittele menetelmä on koko kokeilukulttuurin ytimessä. Kaiken 

kokeilemisen tavoite on pivotoi tai sinnittele kokous, jossa arvioidaan strategia 

toimivuus. Tuleeko strategiaa muuttaa vai jatkaa kokeiluja. Yleisesti riski on, että 

pivotointiin eli strategian muuttamiseen muuttamatta visiota lähdetään turhan 

myöhään. (Ries, 2017, s. 107-115.)  
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5. LÄPIMENOAJAN LYHENTÄMISEN KOKEILU  

 

Prosessin kehittämisessä, kuten minkä tahansa muunkin toiminnan kehittämisessä tulee 

ensin tietää nykytila. Prosessin kehittäminen on tavoitteellisempaa ja tehokkaampaa, kun 

nykytilan lisäksi on ainakin karkea ymmärrys tavoitetilasta. Seuraavissa kappaleissa on 

kuvattu prosessin nykytila, karkea tavoitetila ja kokeilu, jolla pyritään löytämään työkaluja 

prosessin kehittämiseksi nykytilasta kohti tavoitetilaa. 

5.1 Prosessin nykytilakuvaus 

Prosessista luotiin eri tarkkuustason kuvauksia vahvaksi pohjaksi prosessin 

kehittämiselle. Prosessin aktiviteetit ja vaiheet selvitettiin haastatteluiden ja työpajojen 

yhdistelmänä. Haastatteluihin osallistui 10 Elisan henkilöä ja työpajoihin 16 Elisan 

henkilöä prosessin eri vaiheista muun muassa esisuunittelijoita, 

radioverkkosuunnittelijoita, liityntäverkkosuunnittelijoita, rakennuttajia ja optimoijia. 

Lisäksi kahden aliurakoitsijayhtiön edustajia kenttätyövaiheiden osalta.   

Prosessin nykytila on seuraavissa luvuissa kuvattu soveltaen kolmen eri tarkkuustason 

kuvausmenetelmää, joilla kullakin on eri käyttötarpeet jatkokehitystä ajatellen. 

1. SIPOC –kuvaus sekä prosessin karkea graafinen kuvaus Sharp et al. (2009) 

mukaillen, jossa linkitetty aktiviteetit ja näin määritetty prosessi. Nämä karkeat 

kuvaukset mahdollistavat yleiskäsityksen muodostamisen ja päätöksenteon sekä 

helpottavat ylintä johtoa asiaan perehtymisessä. 

2. Uimaratakaavio Sharp et al. (2009) mallia mukaillen, joka mahdollistaa tehokkaan 

viestinnän prosessissa työskenteleville sekä toimii hyvänä pohjana kehitysalueita 

suunniteltaessa ja niitä viestittäessä. Kuvausmalli on tuttu kohde organisaatiossa, joka 

antaa vahvemman pohjan yhteisen ymmärryksen luomisessa. 

3. Arvovirtakuvaus Hines et al. (2000) mukaillen, jossa kuvataan prosessin 

ongelmakohdat sekä arvoa tuottava ja tuottamaton aika eli niin sanottu prosessihukka. 

Uimarata- ja arvovirtakuvauksen sekä teorian avulla pyritään rajaamaan 
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ongelmakohtia ja pohtimaan jatkoselvitysalueita prosessin läpimenoajan 

lyhentämiseksi. 

5.1.1 Prosessin vaiheet uimaratakaaviossa 

Luvussa on kuvattu tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessin vaiheet. Prosessi 

sisältää neljä päävaihetta, joiden sisältö on edelleen avattu kohdittain. Neljä päävaihetta 

jakautuu edelleen Elisan oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden kesken. Mikäli neljä 

päävaihetta jakaa myös Elisan oman työn ja aliurakoitsijoiden työn välillä voi prosessin 

jakaa seitsemään osaan. Prosessivaiheet sekä Elisan oman työn ja aliurakoitsijoiden 

työn vaiheet on esitetty kuvan 5 uimaratakaaviossa, jossa päävaiheet korostettu. Tarkan 

tason kuvaus liitteessä 1 Sharp et al. 2009, s. 204 kuvattua kuvausmallia mukaillen. 

1. Esisuunnittelu (Pre-planning) 

Tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessi käynnistyy esisuunnitteluvaiheella, 

jonka päätarkoituksena on määrittää rakennettavat kohteet ja tuottaa verkkotason 

suunnitelma seuraavan puolen vuoden jaksolle. Tässä vaiheessa tärkein 

informaatiosyöte on analytiikkaan tukeutuva näkymä verkon kuormitus- ja 

peittotarpeen kehittymisestä. Esisuunnittelijat tuottavat tämän näkymän ja pitävät 

yhteisen esisuunnittelutyöpajan, jossa luodaan rakentamissuunnitelma verkkotasolla. 

Pyritään vastaamaan kysymyksiin mitä, missä ja milloin, jotta verkko palvelisi 

mahdollisimman hyvin ennustettuja asiakastarpeita keskipitkällä tähtäimellä. Työpajan 

järjestämisestä vastaa esisuunnitteluryhmän esimies. Esisuunnitelma mahdollistaa 

myös tuotantomääräennusteiden antamisen prosessille. 

2. Kohdekohtainen esisuunnittelu ja luvitus (Site pre-planning and permitting) 

Prosessin tässä vaiheessa valitaan kohteet esisuunnitelman pohjalta ja tehdään tarkempi 

kohdekohtainen esisuunnitelma sekä tarvittavien materiaalien alustava määritys. 

Lisäksi toteutetaan niin sanottu luvitus eli hankitaan tukiaseman rakentamis- ja 

sijoituslupa kiinteistön- tai maan omistajalta. Valmiissa mastokohteessa hankitaan lupa 
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maston omistajalta. Verkkotason esisuunnitelman lisäksi tässä vaiheessa tärkeitä 

informaatiosyötteitä ovat tukiasemakohtainen kapasiteettiraportti ja tieto akuuteista 

erityiskohteista. Näiden kolmen informaatiosyötteen pohjalta tehdään kohdevalinnat ja 

priorisointi sekä kohdekohtainen esisuunnitelma ja materiaalien määritys. 

Kohdekohtaisen esisuunnitelman pohjalta käynnistyy kohteen transmissiosuunnittelu 

materiaaleineen ja luvitus vaihe. Luvitus vaiheessa määritellään tarpeelliset tiedot 

tukiasemakonfiguraatiosta ja suoritetaan itse luvan anominen kohteen omistajalta sekä 

tehdään tarpeelliset sopimukset tukiaseman sijoittamisesta. Prosessivaiheen lopuksi 

Elisa hyväksyy aliurakoitsijoiden tekemät osuudet ennen siirtymistä seuraavaan 

prosessivaiheeseen. 

3. Kohdesuunnittelu ja rakentaminen (Site planning and construction) 

Tässä vaiheessa prosessia tehdään tarkka tukiaseman toteutussuunnitelma ja toteutus. 

Vaiheelle tärkeimpiä informaatiosyötteitä ovat esisuunnittelu ja luvitus vaiheessa 

määritetyt karkeat konfiguraatiotiedot sekä tieto materiaalitoimituksen aikataulusta. 

Vaiheen ensimmäinen osuus on kohteen sekä kohteelle toteutettavan transmissio- ja 

materiaalisuunnitelman viimeistely. Kohteen toteutuksen suorittaa aliurakoitsija, joka 

voi tarkentaa aikataulua ja täsmentää edelleen myös materiaalitoimituksen ajoittumista. 

Toteutuksen sujuvuuden varmistamiseksi materiaali- ja transmissiotoimituksen 

synkronointi itse kohteen toteutusaikataulun kanssa ovat avaintekijöitä.  Aikataulun 

lukittuessa transmissioyhteys toimitetaan ja käyttöönotetaan kohteessa ennen 

tukiaseman rakentamista. Materiaalit toimitetaan aliurakoitsijan määrittelemään 

noutopisteeseen, josta materiaali noudetaan kohteen toteuttajien toimesta. Kohteen 

toteutukseen kuuluu itse rakentamisen lisäksi käyttöönotto ja testaus. Prosessivaiheen 

viimeinen tehtävä on kierrätettävän materiaalin palautus ja mahdollisen romutettavan 

materiaalin huolehtiminen romutukseen. 

4. Kohteen hyväksyminen ja laadun seuranta (Site Acceptance and 2 week waranty 

period) 
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Tässä vaiheessa prosessia päähuomio on laaduntarkkailussa ja kohteen toteutuksen 

hyväksymisessä erityisesti dokumentoinnin ja toimivuuden osalta. Ensimmäiseksi 

varmistetaan uuden tukiaseman toimivuus osana verkkoa päämittareiden avulla ja 

saatetaan tukiasema automaattisen verkonhallinnan ja optimoinnin piiriin. Samaan 

aikaan varmistetaan tukiaseman asianmukainen dokumentointi ja annetaan tältä osin 

laskutuslupa. Lisäksi tehdään laaduntarkkailua pistokoeluonteisesti transmission 

toteutuksen ja dokumentoinnin osalta. Näiden vaiheiden ollessa kunnossa annetaan 

kohteelle lopullinen hyväksyntä ja aliurakoitsijalle laskutuslupa. Mikäli kohteesta 

nousee kahden viikon aikana verkonvalvonnan hälytyksiä tai alueelta tulee 

asiakasyhteydenottoja tai –reklamaatioita tehdään korjaukset projektin osana ja vasta 

kahden viikon häiriöttömän jakson jälkeen kohde luovutetaan ylläpitoprosessin 

vastuulle. Tämä kahden viikon niin sanottu takuujakso toimii samalla myös toteutuksen 

kokonaisarviointiaikana. 

 

Kuva 5. Elisan tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessin uimaratakaavio, josta 

päävaiheet korostettu 

5.1.2 Prosessin arvovirtakuvaus 

Tutkimuksessa toteutettiin kohteen arvovirtakuvaaminen useammassa osassa. 

Liitteessä 2 on esitetty arvovirtakuvaus prosessin merkittävimmän osan eli 

tukiasemakokonaisuuden suunnittelun (site planning) osalta. Arvovirtakuvausta 

käytettiin tutkimuksessa prosessin analysointiin ja karkeiden johtopäätösten tukena.  
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5.1.3 Yksinkertaistettu prosessikuvaus ja –hukka 

Prosessin kehittämisessä päästä-päähän on tärkeää ymmärtää kokonaisuus helposti. 

Etenkin päätöksenteko helpottuu ja tehostuu, kun prosessista on olemassa 

yksinkertainen nopeasti ja helposti ymmärrettävä kuvaus. Yksinkertaistetussa 

kuvauksessa kuvassa 6 on erityisesti nostettu esiin arvoa tuottamaton aika eli 

prosessihukka, joiden poistamiseen pyrkiminen on läpimenoajan lyhentämisen 

kannalta erityisen merkittävää. Arvoa tuottamaton aika on määritelty prosessivaiheiden 

arvokuvausten ja prosessista käytössä olevien muiden tietojen, kuten 

prosessimittareiden avulla. 

 

Kuva 6. Yksinkertaistettu prosessikuvaus 

5.1.4 Prosessin syötteet ja tuotokset 

Prosessilla on aina myös syötteet (input) ja tuotokset (output) sekä sidokset muihin 

prosesseihin ja asiakkaisiin. Näiden sidosten ymmärtäminen auttaa laajemman kuvan 

muodostamisessa sekä prosessin vaikutuksista ja riippuvuussuhteista yrityksen 

muuhun toimintaan. Tämä prosessi ja sen ympärillä olevat sidokset on kuvattu kuvassa 

7 SIPOC menetelmällä kokonaisuuden ymmärrystä helpottamaan.  
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Kuva 7. Prosessin riippuvuudet sekä syötteet ja tuotokset SIPOC mallia noudattaen 

5.2 Havaintoja nykytilasta ja potentiaalisia kehityskohteita  

Prosessissa on huomattavasti kehittämispotentiaalia. Hukan osuus on kuvan 8 

mukaisesti n. 94 %. 
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Kuva 8. Arvoa tuottavan ajan ja hukan suhde tukiaseman suunnittelu- ja 

rakentamisprosessissa 

Prosessin nykytilan pohjalta keskeisimmät kehityskohteet kuvattu alla. Yhteenvetona 

voi todeta, että prosessissa on paljon kehityspotentiaalia.   

• Kaikkea rakentamista hallitaan samalla prosessilla. Normaali prosessivirta 

häiriintyy ad-hoc ja erillisesti priorisoidusta tekemisestä. 

• Prosessin eri vaiheiden ja tukiprosessien synkronointi on puutteellista 

• Tehtävien vakiointi on puutteellista 

• Työnkulku prosessissa on epätasainen 

• Prosessin päästä päähän hallinta ja läpinäkyvyys ovat puutteellisia 

• Materiaalien hallinnassa on puutteita, jotka monimutkaistavat tekemistä 

• Tehtävien rooleissa ja vastuissa on hajontaa 

• Sisäinen resurssi on korkeasti kuormitettu ja erittäin reaktiivisessa 

toimintamallissa 

• Urakoitsijat ovat erittäin reaktiivisessa toimintamallissa 

• Rakennuttamisjärjestelmän työnkulun raportoinnin käytössä on variaatioita ja 

puutteita 

• Tiedon hallinta lukuisten eri työkalujen välillä vaatii paljon käsityötä 
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• Työkalujen integraatio ja automaatio ovat vähäistä 

5.3 Prosessin tavoitetila 

Tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessin karkea tavoitetila on kuvattu kuvassa 

9. Prosessin päätavoitteena on puolittaa läpimenoaika nykytilan 172:sta päivästä alle 

80 päivään. Tavoitetilassa karkealla tasolla päävaiheet ovat nykytilan kaltaiset, mutta 

suurin ero on erilaisten työtyyppien luokittelu ja huomiointi prosessissa eli erilaisille 

tarpeille olisi hyvä luoda prosessivariaatioita. Esimerkiksi nopeaa vastetta tarvitsevien 

erityiskohteiden irrottaminen massa roll outista.  

Tavoitetilaan pääseminen vaatiikin prosessin ja työkalujen kehittämistä monessa eri 

vaiheessa prosessia. Kuvaan 9 on merkitty prosessin potentiaalisimpia kehityskohteita.  

1. Prosessin syötteet, kuvassa 9 erityisesti kohta 1 

Prosessin syötteille tulisi määritellä kategoriakriteerit ja kategorioida syötteet eri 

ryhmiin, jolloin esimerkiksi erilaiset kiireellisyysluokat pystytään ottamaan 

paremmin huomioon. Kategorioille tulisi määritellä tasapainoiset mittarit ja 

tavoitteet, kuten esimerkiksi läpimenoaika, täsmällisyys, kustannus ja 

asiakastyytyväisyys 

 

2. Prosessi, prosessin ohjaus, ihmiset, kuvassa 9 erityisesti kohdat 2-4 

Toiminnan kehittymisen varmistamiseksi tulisi kuvata koko tavoiteprosessi eri 

tarkkuustasoilla ja erityisesti halutut uudet toimintamallit sekä jalkauttaa ne 

osallistavasti prosessiin osallistuvalle henkilöstölle ja sidosryhmille. Asettaa 

tavoitteet näille osa-alueille erikseen. Ottaa käyttöön kokonaishallintamallin 

mittarit ja kontrollipisteet 

 

3. Työkalut, kuvassa 9 erityisesti kohta 5. 

Vaaditaan projektihallinnan (WP10) tilojen tarkkaa käyttöä ja 

käyttöönottokohtaisia luokkia (roll out ja non-roll out), jotta kysyntä ja tuotokset 

pysyvät tasapainossa. Automaatiota ja työkalujen integraatiota tulisi lisätä 
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merkittävästi vapauttamalla henkilötyötä vaativampiin tehtäviin ja parantaa laatua 

inhimillisten virheisen vähentymisen myötä. 

 

Kuva 9. Prosessin tavoitetilan karkea kuvaus 

5.4 Läpimenoajan lyhentämiskokeilun kuvaus ja rajaukset 

Kokeilussa pilotoitiin leanin, ketterän kehityksen ja kokeilukulttuurin teoreettisesta 

viitekehyksestä muodostetun toimintamallin soveltuvuutta tutkimuksen kohteena 

olevan ongelman ratkaisussa. Toimintamallin perusajatus lähtee lean filosofian ydin 

ajatuksesta eli arvoa tuottamattoman karsimisesta. Tätä perusolettamaa kuitenkin 

haastettiin kokeilukulttuurin perusajatuksella eli kyseenalaistamalla olettamaa, mikä 

asiakkaalle on oikeasti arvoa tuottavaa. Toimintamallin menetelmänä käytettiin scrum 

mallista toteutusta, jossa kanban oli vahvasti mukana. Näkökulmasta riippuen voi 

sanoa, että ainakin osittain tekeminen oli scrumin ja kanbanin yhdistelmä, jota 

vahvistettiin muilla lean työkaluilla, kuten kaizenilla sekä kokeilukulttuurin 

rohkeudella ja kyseenalaistuksella. Kokeilu toteutettiin erikseen valitussa kuvan 10 

osoittamassa osassa prosessia. Prosessin osat valikoituivat kokeilun kohteeksi 

erityisesti kahdesta syystä.  

1. Prosessin osat nousi nykytila-analyysin perusteella yhdeksi merkittävimmistä 

kehityspotentiaaleista. Kyseiset kohdat liittyvät ongelmatiikkaan, jossa kaikkea 

rakentamista hallitaan samalla prosessilla ja normaali prosessivirta häiriintyy ad-hoc 

sekä erillisesti priorisoidusta tekemisestä.  



44 
 

 

2. Prosessiin osallistuu päätoimisesti 34 Elisalaista ja lisäksi iso määrä muita Elisalaisia 

osana muita tehtäviään. Prosessin osallistuu merkittävästi toimijoita myös 

aliurakoitsijoilta ja laitetoimittajilta. Läpimenoajan lyhentämiskokeilussa keskityttiin 

tehtäviin, jotka kuormittavat 50% henkilöistä, jotka päätoimenaan hoitavat kyseistä 

prosessia.  

 

 

Kuva 10. Kehittämiskokeiluun valitut prosessin osat 

 

Kokeilua suunniteltaessa prosessi ositettiin edelleen pienempiin kokonaisuuksiin 

neljän päävaiheen sisällä kuvan 10 mukaisesti, jotta käytössä olevan tietojärjestelmän 

mittauspisteet saatiin tukemaan kokeilua. Näitä mittauspisteitä hyödyntäen 

mallinnettiin uusi mittari, joka tukee kokonaisläpimenoajan ja prosessiosien 

läpimenoajan mittaamista. Mittarin mallinnus lähtee imuohjausajattelun 

soveltamisesta, jossa koko prosessia ohjaa tukiaseman tarvepäivämäärä. 

Tarvepäivämäärä on päivämäärä, jolloin tukiasema käyttöönotetaan eli juuri ennen 

prosessin neljännen päävaiheen (hyväksyminen ja laadunseuranta) alkamista. Tästä 

hetkestä lähdetään laskemaan taaksepäin ja prosessin alun eli esisuunnittelun 

käynnistymisen pitäisi olla maksimissaan 80 päivän päässä. 

Verkon kasvavan kapasiteettitarpeen vuoksi tukiaseman suunnittelu- ja 

rakentamisprosessilta vaaditaan lisää nopeutta ja ketteryyttä. 6 viikon mittaisessa 

kokeilussa etsittiin tapoja, joilla ketterän kehityksen sprinttimallia voitaisiin hyödyntää 

läpimenoaikojen lyhentämiseen tutkimuksen kohteena olevan prosessin osissa ja näin 

lyhentää edelleen kokonaisläpimenoaikaa. 
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Kokeilussa pilotoitiin sprint mallista tukiaseman suunnittelua- ja rakentamista. 

Kokeilussa toteutettiin 3 sprinttiä, jossa jokaisella kerralla lisättiin tavoitteita. 

Sprint 1 

Tavoite:  

• kokeilla voidaanko priorisoinnin avulla nopeuttaa kriittisten kohteiden 

läpimenoaikaa 

Onnistumisen mittaaminen:  

• läpimenoajan lyhentyminen 

Mitä tehtiin:  

• sprintin kesto oli kolme viikkoa  

• Tehtiin ensimmäinen vedos prioriteettijärjestelmästä ja ryhdyttiin käyttämään sitä 

prosessissa 

Sprint 2 

Tavoite:  

• ymmärtää ad-hoc tekemistä paremmin 

• jatkaa priorisoinnin vaikutuksen mittaamista  

• ottaa askel kohti suunnitelmallisempaa tekemistä tekemällä etukäteisarviot 

työmääristä 

Onnistumisen mittaaminen: 

• läpimenoajan lyhentyminen priorisoinnin mukaisesti 

• ad-hoc työtehtävien parempi ymmärrys 

• työmääräarvioinnin osuvuus 
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Mitä tehtiin: 

• sprintin kesto oli kaksi viikkoa 

• prioriteettijärjestelmästä uusiversio ja integrointi ohjausjärjestelmään 

• etukäteisarviot työmääristä sprintin aikana 

• annettiin kaikki ad-hoc työt yhden henkilön hoidettavaksi 

• irrotettiin sprintin lopuksi kaksi henkilöä tekemään etukäteissuunnittelua kolmatta 

sprinttiä varten 

Sprint 3 

Tavoite:  

• ymmärtää ad-hoc tekemistä paremmin 

• jatkaa priorisoinnin vaikutuksen mittaamista 

• fokusoida tekemistä työmääräarvioiden avulla 

• kokeilla mallia, jossa aluevastaava tekee esisuunnitelman ja sprintillä toinen 

suunnittelija kohdesuunnittelun 

Onnistumisen mittaaminen: 

• läpimenoajan lyhentyminen priorisoinnin mukaisesti 

• ad-hoc työtehtävien parempi ymmärrys  

• työmääräarvioinnin osuvuus 

• oppeja pidemmän aikavälin esisuunnittelun tekemisestä ja alueellisuuden 

rikkomisesta sprintillä  

Mitä tehtiin: 



47 
 

 

• sprintin kesto oli yksi viikko 

• etukäteisarviot työmääristä ja käytettävästä ajasta 

• yksi henkilö jatkoi ad-hoc töiden tekemistä 

• yksi henkilö teki kohdesuunnittelua itselleen tuntemattomalle alueelle 
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6. KOKEILUN TOTEUTUS JA TULOKSET  

 

Ketterän kehityksen kokeiluun osallistui Elisalta pieni ja ketterä tiimi, jossa oli 

yhteensä 6 henkilöä, 3 radioverkkosuunnittelijaa, 1 ratkaisusuunnittelija, 1 

projektipäällikkö, 1 kehityspäällikkö. Tavoitteena oli oppia ketterämpiä työtapoja, 

löytää tapoja priorisoida kohteita ja rakentaa oikea-aikaisesti sekä päästä pois 

reaktiivisesta toimintatavasta kohti järkevää ennakointia. Kokeilussa keskityttiin 

kuvaan 11 merkittyjen (LT1; Leadtime1, LT2; Leadtime2) prosessivaiheiden 

läpimenoajan lyhentämiseen.  

 

 

Kuva 11. Läpimenoajan mittaaminen kokeilussa 

Kokeilussa läpimenoajat lyhentyivät sprinteillä merkittävästi, kuten taulukosta 1 voi 

havaita. Sprintillä 1 läpimenoaika 1 puolittui vertailudataan verrattuna ja läpimenoaika 

2 lyhentyi 70%. Sprintillä 2-3 läpimenoaika 1 lyhentyi lähes 60% ja läpimenoaika 2 

lyhentyi 70%. Kohteiden läpimenoaikojen keskihajonta pienentyi myös merkittävästi 

molemmilla sprinteillä parantaen tasalaatuisuutta. 
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Taulukko 1. Kokeillun toimintamallin vaikutus läpimenoaikaan. 

 
Sprint 1 vertailudata: suunnittelijat: 3 suunnittelijaa, urakoitsija: Eltel, ajanjakso: Q4/2016 – Q1/2017. 

Sprint 2-3 vertailudata: suunnittelijat: kaikki, urakoitsija: kaikki, ajanjakso: Q4/2016 – Q1/2017. 

Kokeilussa pyrittiin leanin ja ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

vapauttamaan sprinttiin osallistuvien aika kaikesta muusta kuin työvaiheisiin liittyvästä 

ja asiakasarvoa tuottavasta tekemisestä. Kaikki ad-hoc tekeminen keskitettiin kahdelle 

henkilölle, jotta ymmärrettäisiin paremmin kyseisten tehtävien sisältö. Sprinttien 

aikana tuli yhteensä 19 ad-hoc toimeksiantoa, joihin käytettiin 47 tuntia työaikaa 

taulukko 2. Ad-hoc tekemisistä yli 50% oli erilaisia kiireellisiä asiakasreklamaatioita 

tai muita palautteita. Suurimman haasteen niissä aiheutti prosessin ohitus ja 

puutteelliset tiedot, jotka olisi voitu merkittävästi tehokkaammin ratkaista, mikäli olisi 

ohjattu kurinalaisesti oikeaan prosessiin. Toisen haasteen aiheutti tietopuutteet 

dokumentointijärjestelmissä, joka pakotti tapausten ohjaamisen henkilöille, joilla on 

kohteen aluetuntemusta. Nämä estävät prosessinmukaisen etenemisen ja katkaisevat 

sprinttimallin vastaisesti sprinttiin osallistuvien keskittymisen kyseessä olevan sprintin 

tehtäviin. Prosessia vaivaa erilaiset prosessin ohittamiset ja tietopuutteet, jotka rikkovat 

prosessia ja aiheuttavat odottamista sekä edelleen hukkaa. 
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Taulukko 2. Kokeilun löydökset. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET KOKEILUSTA JA JATKOSUOSITUKSET 

 

Tässä luvussa on kuvattu oppeja ja johtopäätöksiä tehdystä kokeilusta sekä pohdittu 

tapoja laajentaa kokeilun oppeja prosessin edelleen kehittämiseksi.  

7.1 Opit ja johtopäätökset kokeilusta 

Kokeilussa onnistuttiin lyhentämään merkittävästi läpimenoaikaa kokeilun kohteena 

olleiden prosessiosien osalta. Tavoitteena oli toteuttaa sama määrä töitä kuin olisi tehty 

käytössä olevallakin mallilla, vaikka toimintatapa oli uusi ja vieras. Sprintissä 

toteutettiin melko helposti sama työmäärä ja näyttäisikin siltä, että työmäärän 

kasvattamisessa on potentiaalia toimintatavan tullessa tutummaksi. Toimintatapaan 

siirtyessä tai toimintatapaa edelleen pilotoitaessa on hyvä huomioida taulukossa 3 

esitellyt toimintavan vahvuudet ja vaatimukset. Kokeilun myötä ymmärrys ad-hoc 

tekemisestä ja sen vaatimuksista syveni sekä monipuolistui. Kokeilu lisäsi myös 

ymmärrystä pidemmästä osasta prosessia ja tekemisen kirjoa. 

Priorisointi on kokeilun perusteella hyödyllistä. Priorisointi lisää suunnittelun ja 

rakentamisen oikea-aikaisuutta. Kiireellisimmät kohteet valmistuvat nopeimmin. 

Prioriteettimerkinnät poistavat paljon hukkaa muun muassa puhelut ja sähköpostit, 

joilla on aikaisemmin kommunikoitu kohteen kiireellisyyttä. 

Ad-hoc tekemisen estäminen ja roll-outiin keskittyminen osoittautui tärkeäksi. 

Tiimeillä on paljon roll-outin ulkopuolella olevaa tekemistä, jotka joku muukin voisi 

hoitaa. Ad-hoc työt sisältävät merkittävän paljon asiakaspalautteita puutteellisilla 

tiedoilla. Dokumentointipuutteiden vuoksi monet ad-hoc työt vaativat aluetuntemusta. 

Työn suunnittelulla saadaan optimoitua prosessin resursointia. Kohteiden lukitseminen 

sprintille koettiin vaikeaksi. Strateginen- ja esisuunnittelu kannattaa sisällyttää 

sprinttimallin osaksi. Suunnittelu lisää ennakoitavuutta koko prosessiin, jolloin on 

mahdollisuus suunnitella paremmin muun muassa luvitus- ja materiaalitarpeita 
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Radioverkkosuunnittelun aluerajojen rikkominen koettiin haastavaksi nykytilanteessa. 

Vaikea työskennellä vieraalla alueella, koska suunnittelijoilla on paljon hiljaista tietoa 

omasta alueestaan, järjestelmät eivät tue dokumentointia. Suunnittelun pitkäjänteisyys 

tuntui vaikealta toteuttaa, kun työskenneltiin vieraalla alueella. 

Radioverkkosuunnittelijat kokevat omistajuutta ja ylpeyttä omasta alueestaan, joka tuo 

työhön merkitystä ja jonka vuoksi siitä on vaikea luopua. 

Taulukko 3. Sprint mallin vahvuudet ja vaatimukset 

 

7.2 Jatkosuositukset prosessin kehittämiselle 

Kokeilusta saatiin neljä keskeistä tulosta 1. kohteiden läpimenoajat lyhentyivät 

merkittävästi, 2. saatiin arvioitu määrä töitä tehtyä, 3. lisättiin ymmärrystä ad-hoc -

töistä, 4. lisättiin ymmärrystä työskentelystä oman vastuualueen ulkopuolella. Tulosten 

perusteella voi todeta, että malli toimi ainakin eristetyssä ympäristössä. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että tuossa eristetyssä pienessä tiimissä saatiin kaikki 

ne työt hoidettua, jotka muutenkin olisi ollut hoidettavana. Toisin sanoen töiden 

uudelleen allokoinnilla ja priorisoinnilla kaikki työt saatiin tehtyä, mutta samalla 

läpimenoaikaa merkittävästi lyhennettyä. Toimintamallin levittämistä laajemmalle 
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joukolle kannattaa harkita. Tässä luvussa on esitetty ehdotus pilotoidun mallin 

laajentamiselle kohde ympäristössä. 

7.2.1 Nykyinen toimintamalli 

Nykyisellään henkilöt on sijoitettu prosessivaiheiden mukaisiin tiimeihin eli 

esisuunnittelusta vastaava tiimi, liityntäverkkosuunnittelusta vastaava tiimi, 

kohdekohtaisesta suunnittelusta vastaava tiimi ja rakennuttamisesta vastaava tiimi. 

Töiden virta tapahtuu kyseisten tiimien läpi ja optimointi pääasiassa tiimien 

tehokkuuden kautta. Toisin sanoen nykyisessä mallissa optimoidaan 

resurssitehokkuutta virtaustehokkuuden sijaan. Haastetta mallissa lisää 

tietojärjestelmien puutteet, kun edellisen tiimin tietoja jää pahimmillaan välittymättä 

seuraavaan tiimiin. 

Kaikkia tarpeita pyritään hoitamaan samalla prosessilla samojen henkilöiden toimesta. 

Toisin sanoen kiireelliset tehtävät keskeyttävät ei kiireelliset ja tehtäviä on paljon 

keskeneräisinä. Tehtävien uudelleen aloittaminen vie aina tekijältään aikaa ja tästä 

muodostuu piilossa olevaa hukkaa kokonaisuuden kannalta. Lisäksi kukin henkilö 

tekee tehtäviä omaksumallaan tavalla ja prioriteeteilla tehtävien ja roolituksen ollessa 

puutteellista, jonka myötä laatu vaihtelee työnkulun ollessa epätasainen. 

Kokonaisuutena henkilöstön kannalta tilanne luo korkean kuormituksen, vaikka 

todellisuudessa työn määrän ei pitäisi olla liian suuri, kun se järkevästi järjestellään. 

Nykyisessä mallissa mittaaminen on varsin passiivista eli mitataan kunkin työn 

alkuhetkeä ja valmiiksi kuittausta sekä näiden välistä aikaa, jonka kautta saadaan 

lasketuksi läpimenoaika. Passiiviseksi mittaamisen tekee se, että valmistumiselle ei 

tässä mielessä ole kohdekohtaista tavoitetta, vaan tavoite on tietty määrä tukiasemia 

tietyssä ajassa. Tämä mittaamistapa johtaa helposti osaoptimointiin todellista 

asiakastarvetta ajatellen. Tukiasemia kyllä syntyy tavoitteiden mukainen määrä, mutta 

ei välttämättä sinne, missä on suurin asiakastarve. 
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7.2.2 Toimintamallin uudistaminen 

Kokeilussa opitun pohjalta toimintamallia voisi muuttaa prosessitiimeistä scrum 

ohjatuiksi ratkaisutiimeiksi, joissa olisi osallistujia kustakin prosessitiimistä. 

Ensimmäisessä vaiheessa matriisiorganisaationa ja alueellisuus tarpeet huomioiden. 

Ratkaisutiimi muodostuisi yhdestä esisuunnittelijasta, yhdestä 

liityntäyhteyssuunnittelijasta, yhdestä rakennuttajasta ja kolmesta 

radioverkkosuunnittelijasta kuvan 12 mukaisesti. 

 

 

Kuva 12. Ratkaisutiimirakenne 
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Alueellisuus tarpeet huomioiden Suomi olisi mahdollista jakaa kolmeen 

ratkaisualueeseen ja alueet edelleen ratkaisutiimeiksi kuvan 12 mukaisesti. 

Ratkaisualueen vastuu tulisi antaa alue kohtaiselle tuoteomistajalle (product owner), 

joka ohjaisi ratkaisutiimejä scrumin sprinttimallilla kuvan 13 mukaisesti. 

 

 

Kuva 13. Scrum mallinen ohjaus 

Aluekohtainen tuoteomistaja saisi valtakunnallisesta rakentamisohjelmasta oman 

vastuualueensa osuuden ja lisäksi muuna syötteenä muun muassa kiireelliset 

yrityskohteet, häiriöselvitykset sekä muut nopeaa reagointia vaativat ad-hoc tyyppiset 

tehtävät. Kyseiset työtyypit olisi kokeilun mukaisesti järkevintä jakaa sprinttien sisällä. 

Kokeilun kokemuksesta itse rakentamisohjelmalle 50-60%, ad-hoc tekemiselle noin 

15% ja verkon optimoimiseen liittyvään parametrointiin noin 20% kokonaisajasta. 

Uutta toimintamallia olisi perusteltua tukea passiivisen läpimenoaikamittauksen sijasta 

imuohjauksen kaltaisella tavalla. Kokeilun aikana kehitettiin mittari, jossa asetetaan 

kohdekohtainen tarvepäivämäärä kullekin tukiasemalle. Tuon tarvepäivän ja kyseisen 

kohteen valitsemishetken lisäksi asetetaan kolme mittapistettä 1. kohde valittu ajoissa 

(70 päivää ennen tarvepäivää), 2. esisuunniteltu ja tilattu ajoissa (63 päivää ennen 

tarvepäivää), 3. luvitus valmistunut ajoissa (33 päivää ennen tarvepäivää), 4. kenttätyö 

tilattu ajoissa (30 päivää ennen tarvepäivää) ja kohde valmistunut ajoissa 
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(maksimissaan 70 päivää valinta hetkestä lukien). Valitut ajat tulevat muun muassa 

voimassa olevista alihankintasopimuksista ja niiden edelleen lyhentäminen vaatii 

uudelleen sopimista sekä edelleen alihankkijoiden toiminnan uudelleen järjestelyä. 

Uusi mittaaminen ja sen tavoitteet liittyvät tarvepäivän kautta asiakasarvoon 

kappalemäärien sijasta. Leanin ja ketterien kehitysperiaatteiden mukaisesti kaikki muu 

paitsi asiakasarvon tuottaminen on epäolennaista, kunhan tiedetään varmasti, mikä 

asiakasarvoa tuottaa ja tässä tarvepäivämäärän asettaminen on ensiarvoisen tärkeässä 

roolissa. 

Näin järjestäydyttäessä ja tekemistä mitattaessa on valtaosa nykytilan haasteista 

voitettavissa. Toki uusimalli tuo tullessaan uudet haasteensa eikä niitä kaikkia voi tässä 

vaiheessa tietää. Asia johon kannattaa kuitenkin erityisesti kiinnittää huomiota on 

uuden toimintamallin sisäistäminen ennen käyttöönottoa. Nykyisellä toimintamallilla 

on toimittu useita vuosia, ellei vuosikymmeniä vaikkakin organisaatiot ovat ympärillä 

muuttuneet. Tässä ehdotettu muutos muuttaa tekemistä erittäin merkittävästi 

henkilötasolla, joten sen opetteluun tulee varata aikaa. Suurin riski on jäädä vanhan ja 

uuden toimintamallin välille, jolloin tilanne hyvin todennäköisesti heikkenee 

nykyiseen toimintamalliin nähden, koska variaatioiden määrät entisestään 

lisääntyisivät. 
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8. YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tavat tutkimuksen kohteena olevan prosessin 

kehittämiselle siten, että prosessin läpimenoaika lyhenee merkittävästi aikaansaaden 

aiempaa asiakasohjautuvampi ja investointitehokkaampi mobiiliverkon rakentaminen. 

Tutkimuksessa selvitettiin prosessin nykytila ja mallinnettiin tavoitetila. Määritettiin 

mittari, joka tukee prosessikehityksen todentamista sekä edelleen kannustaa 

kehittämisessä. Läpimenoajan lyhentämiseksi rakennettiin teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta toimintamalli ja kokeiltiin mallia erikseen valituissa prosessin osissa. 

Toimintamallissa keskityttiin erityisesti vähentämään hukkaa ja kankeista 

toimintatavoista aiheutuvia turhia kustannuksia. Lopuksi ehdotettiin tapaa, jolla 

kokeiltu toimintamalli voitaisiin ottaa käyttöön laajemmin kohde prosessissa ja 

organisaatiossa. 

Seuraavissa kohdissa läpikäydään tutkimuskysymykset ja esitetään vastaukset niihin. 

Millaiset menetelmät soveltuvat ja mitä organisaatiolta edellytetään, jotta 

tutkimuksen kohteena olevaa prosessia voidaan kehittää ja läpimenoaikaa 

lyhentää? 

Tukiaseman suunnittelu- ja rakentamisprosessi toimii perinteiseen tapaan sarjana 

erialaisia työvaiheita, joiden välissä odotetaan seuraavaa vaihetta tai syötettä 

esimerkiksi materiaalien ja informaation muodossa. Prosessi perustuu tuotannolliseen 

suunnitteluun ja toimii verkkoa tuottavan ohjausmallin mukaisesti eivätkä 

asiakastarpeet juurikaan ohjaa. Prosessin ympäristö on viimeisten vuosien aikana 

muuttunut etenkin mobiilidatan käytön suuren kasvun myötä ja verkonrakentamisesta 

on tullut tärkeämpi osa asiakastarvelähtöistä palveluiden kehittämistä.  

Jotta tutkimuksen kohteena olevaa prosessia voidaan kehittää ja läpimenoaikaa 

lyhentää on siihen osallistuva henkilöstö saatava ymmärtämään kehittämisen tarve. 

Kehittämisen tarve lähtee asiakastarpeesta ja sen ymmärtämisestä. Asiakastarpeen 
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ymmärtäminen on suhteellisen helppoa. Jokainen ymmärtää, että matkapuhelimen olisi 

syytä toimia kaikissa tilanteissa tarvittiinpa sitten esimerkiksi puheyhteyttä henkilöltä 

toiselle tai mahdollisuutta lähettää sähköpostia. Tarpeen ymmärtämisen jälkeen on 

edelleen helpohkoa ymmärtää, että tuon tarpeen täyttämiseksi tulee rakentaa 

tukiasemia ja niihin kapasiteettia juuri oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Tämä tarve 

on kyettävä määrittämään ja asettamaan mittariksi. Kun tarve on saatu asetettua 

mittariksi, tulee kaikki tekeminen kohdistaa siihen, että mittarin toteumiin päästään eli 

uusi tukiasema juuri oikealla hetkellä oikeaan paikkaan.  

Tämän mahdollistamiseksi tutkimuksessa rakennettiin mittari, tehtiin kokeilu 

toimintamallin muuttamisesta sekä edelleen ehdotus uuden toimintanallin 

laajentamisesta prosessissa siten, että prosessi pystyy paremmin ohjautumaan 

asiakastarpeen suuntaisesti. Toimintamallikokeilussa sovellettiin lean filosofian, 

ketterän kehittämisen ja kokeilukulttuurin toimintamalleja teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. 

Millaiset mittarit tarvitaan, jotta kehitystä pystytään ohjaamaan? 

Prosessi kokonaisuutena ja pidemmällä tähtäimellä tarvitsee tasapainoiset mittarit 

esimerkiksi tasapainotetun tuloskortin kaltaisesti rakennettuna, jotta kokonaisuus 

pysyy tasapainossa. Mittaamisessa tulee ottaa näkökulmiksi ainakin talous, laatu, 

asiakas ja henkilöstö näkökulmat. 

Kehityksen aikaansaamiseksi on syytä kuitenkin fokusoida ainakin hetkellisesti uusiin 

nopean parantamisen mittareihin ja pitää mittareiden määrä varsin suppeana. 

Läpimenoajan lyhentämisen ollessa keskeisenä tavoitteena olisi perusteltua 

esimerkiksi nostaa vain läpimenoaikamittari ylemmän johdon näkymäksi sekä edelleen 

tulospalkkioperusteeksi. Näin mitä todennäköisimmin organisaation voima kohdistuisi 

kyseisen mittarin parantamiseen ja prosessin kehittäminen saisi voimakkaan huomion 

sekä johtaisi laajempaan parantamiseen koko prosessin alueella.  
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Mitkä ovat potentiaalisimpia kehitysalueita ja miten niissä on suositeltavaa 

lähteä liikkeelle? 

Prosessissa on nykytilanteen vaatimukset huomioiden runsaasti kehittämispotentiaalia. 

Karkeita kehittämisalueita: Kaikkea rakentamista hallitaan samalla prosessilla. 

Normaali prosessivirta häiriintyy ad-hoc ja erillisesti priorisoidusta tekemisestä. 

Odotusajat pitenevät, koska tieto- ja materiaalivirtojen synkronointi on puutteellista 

itse pääprosessin kanssa. Yksittäisten tukiasemien toteutuksen vakiointi on 

puutteellista, joka johtaa kohdekohtaiseen räätälöintiin ja tuo viivettä muun muassa 

materiaalien toimittamisviiveiden muodossa sekä aiheuttaa työnkulkuun 

epätasaisuutta. Materiaalien hallinnassa sinällään on myös puutteita ja ad-hoc 

tyyppisten tarpeiden kasvaessa myös puutteiden vaikutukset moninkertaistuvat. 

Prosessin läpinäkyvyys ja päästä päähän hallinta on osin puutteellista tuoden turhaa 

manuaalista järjestelytyötä ja edelleen viiveitä. Vakioinnin ollessa puutteellista 

tehtävissä ja rooleissa on niin ikään hajontaa. Toiminnan vakioimattomuus tuo 

runsaasti järjestelytyyppisiä tehtäviä ja johtaa resurssien käytön varsin reaktiiviseen 

toimintamalliin. Prosessia ohjataan useilla tiedonhallinta- ja 

tiedonkäsittelyjärjestelmillä, joiden välinen integraatio ja automaatio ovat vähäistä 

sekä vaatii paljon käsityötä. Useiden järjestelmien käyttö heikentää myös raportointia, 

joka edelleen vaikeuttaa prosessin ohjausta ja kehittämistä.  

Moni näistä haasteista on osittain tai kokonaan hallittavissa tutkimuksessa esitellyllä 

toimintatavan muutoksella ja sitä tukevalla mittarilla. Siirtymisellä isoista 

prosessitiimeistä pieniin ratkaisutiimeihin ja ohjaamalla näitä scrumin sprint mallilla 

pystytään kohdistamaan fokus aiempaa paremmin asiakastarpeeseen sekä 

priorisoimaan tehtävät sprintin sisällä. Priorisointi ratkaisee suuren osan ad-hoc ja 

erikseen priorisoidun tekemisen ongelmatiikasta. Samassa pienessä tiimissä tieto 

liikkuu esteittä, jolloin tietojärjestelmäpuutteet eivät vaikuta yhtä merkittävästi 

tekemisen sujuvuuteen. Kyseiset tietojärjestelmäpuutteet on kuitenkin syytä huomioida 

ja pyrkiä mahdollisimman pian korjaamaan. Pieni ratkaisutiimi tuo tehokkuutta myös 

materiaalihallintaan ja päästä-päähän läpinäkyvyyteen. Pidemmällä tähtäimellä on 
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kuitenkin perusteltua parantaa prosessityökalujen kautta niin materiaalihallintaa kuin 

läpinäkyvyyttäkin. Vakiointi saadaan myös alulle tiimikohtaisena ja pidemmän 

aikavälin tavoitteeksi edelleen vakioinnin laajentaminen ratkaisutiimeistä ensin 

alueelliseksi ja sitten koko Suomen laajuiseksi. Ratkaisutiimi ajattelu vähentää 

merkittävästi perinteistä prosessikehittämisen paradoksia, jossa kaikki 

prosessikehittämisen mahdollisuudet nähdään vain tietojärjestelmien kehittämisen 

kautta. Tehty kokeilu todistaa, että prosessin kehittäminen ei lähde tietojärjestelmien 

kehittämisestä vaan tavasta toimia. Toimintamallin muutoksen jälkeen tärkeintä on 

kuitenkin varmistaa työkalujen riittävä tuki tekemiselle ja mahdollistaa niiden 

kehittämisen kautta edelleen lisätehokkuutta. 
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